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ПОЄДНАННЯ 
ЕЛЕГАНТНОСТІ ТА 
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З появою четвертого покоління ŠKODA FABIA виросла в усіх 

відношеннях і тепер пропонує клієнтам більше простору в салоні та 

набагато більший багажник. Це також розширило коло потенційних 

клієнтів –  тепер це більше не міський автомобіль чи другий автомобіль, 

а абсолютно нова FABIA , яка також може грати роль основного 

автомобіля сім’ї.
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ПОКАЖИ СВІЙ СТИЛЬ
Налаштуйте FABIA відповідно до ваших побажань. Стильний асортимент оригінальних аксесуарів ŠKODA
змінює зовнішній вигляд вашого автомобіля. Здавалося б, незначні елементи спорту та дизайну створюють 
приємний неповторний стиль.

Декоративна накладка на передній бампер - хромована  
6VA 071 004 | 3 од.

Декоративна накладка на задній бампер - хромована 
6VE 071 004 | 3 од. 



9

Накладки на педалі - нержавіюча сталь 
5E1 064 205 | DQ
5E1 064 200 | MQ

Декоративні накладки на зовнішні дзеркала - чорний металік
6VA 072 530 F9R
6VA 072 530A F9R |  з  Side View Assist (Помічник бокового огляду)
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Декоративна накладка на порог дверей зі вставкою з нержавіючої сталі 
6VA 071 303A | передня

ДЕКОРАТИВНІ НАКЛАДКИ 
НА ПОРОГИ 

Декоративні накладки на пороги мають 
дві безпосередні переваги. Вони не тільки 
підсилюють враження від салону, коли 
пасажири заходять в автомобіль, але також 
захищають пороги дверей від бруду та 
потертостей.

Декоративна накладка 
на пороги зі вставкою з 
нержавіючої сталі 

Декоративна накладка на 
пороги з нержавіючої сталі

Декоративна накладка на 
пороги 3D
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Декоративна накладка на пороги з нержавіючої сталі
6VA 071 303 | передня 

Декоративна накладка на пороги 3D
6VA 071 310 | передня 





КОЛЕСА
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ЧИ ЗНАЛИ ВИ… 
… що всі наші колеса проходять суворі випробування ŠKODA, щоб підтвердити 
свою стійкість до корозії, погодних умов та деформацій? Крім того, легкосплавні 
диски захищені шаром високоміцного покриття.

Ланцюги 
000 091 387AN | для 14"  
000 091 387BP  | для 15"  
000 091 387BQ | для 16"  
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PROCYON
легкосплавні диски 7J x 17" ET51  
для шин 215/45 R17 

6VA 071 497F 8Z8 | срібний металік

PROCYON
легкосплавні диски 7J x 17" ET51  
для шин 215/45 R17

6VA 071 497D HA7 | антрацит металік брашовані

RIEGEL 
легкосплавні диски 7J x 17" ET51  
для шин 215/45 R17

6VA 071 497 8Z8 | срібний металік

RIEGEL 
легкосплавні диски 7J x 17" ET51  
для шин 215/45 R17

6VA 071 497A FL8 | чорний металік брашовані

RIEGEL *
легкосплавні диски 7J x 17" ET51  
для шин 215/45 R17

6VA 071 497B QXJ | чорний металік, червоний

LIBRA
легкосплавні диски 7J x 18" ET51  
для шин 215/40 R18 

6VA 071 498 8Z8 | срібний металік брашовані

18" 17"

Використовують з ланцюгами
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16"

PROCYON
легкосплавні диски 7J x 17" ET51  
для шин 215/45 R17

6VA 071 497C QXJ | чорний металік, червоний

PROXIMA
легкосплавні диски 6J x 16" ET45  
для шин 195/55 R16

6VA 071 496B HA7 | антрацит металік брашовані

PROXIMA
легкосплавні диски 6J x 16" ET45  
для шин 195/55 R16

6VA 071 496C FL8 | чорний металік брашовані

CANIS
легкосплавні диски 6J x 16" ET45  
для шин 195/55 R16

6VA 071 496D 8Z8 | срібний металік 

CANIS
легкосплавні диски 6J x 16" ET45  
для шин 195/55 R16

6VA 071 496E FL8 | чорний металік

URSUS
легкосплавні диски 6J x 16" ET45  
для шин 195/55 R16

6VA 071 496 8Z8 | срібний металік
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HADAR
легкосплавні диски 5.5J x 15" ET40  
для шин 185/65 R15

6VA 071 495 8Z8 | срібний металік 

HADAR
легкосплавні диски 5.5J x 15" ET40  
для шин 185/65 R15

6VA 071 495A FL8 | чорний металік 

15"

CALISTO
ковпак колісний для сталевих дисків 15"  
6VA 071 455

FLAIR
ковпак колісний для сталевих дисків 14"  
6V0 071 454

КОВПАК КОЛІСНИЙ

14"

URSUS
легкосплавні диски 6J x 16" ET45  
для шин 195/55 R16

6VA 071 496A FL8 | чорний металік брашовані

16"

КОВПАК КОЛІСНИЙ

15"

Використовуються з ланцюгами
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ПАКЕТ ДОГЛЯДУ КОЛІС
Для автомобіля колеса важливі так само, як і взуття для людей.
Незалежно від того, чи одягнений ваш автомобіль ŠKODA в стильне, 
спортивне чи функціональне взуття, наш ПАКЕТ ДОГЛЯДУ КОЛІС 
(колісні ковпаки, кришки клапанів, запобіжні болти) пропонує 
аксесуари, які зроблять ваші колеса ще більш привабливими та 
унікальними.

Чохли для комплекту коліс
000 073 900L

Запобіжні болти
000 071 597C

Ковпачки болтів для коліс без 
запобіжних болтів:
1Z0 071 215 7ZS | срібний металік 
1Z0 071 215 UZ7 | сірий глянцевий 
1Z0 071 215 9B9 | чорний глянцевий
1Z0 071 215 Z37 | сірий матовий  
1Z0 071 215 01C | чорний матовий

Ковпачки болтів для коліс з 
запобіжними болтами:
1Z0 071 215A Z37 | сірий матовий  
1Z0 071 215A 01C | чорний матовий 

Ковпачки болтів

Декоративні ковпачки клапанів 
коліс *  
000 071 215C

Декоративні ковпачки клапанів коліс *  
з зеленою емблемою ŠKODA Motorsport
000 071 215H 

* не може бути використано для автомобілів з активованим TPMS



ЗВ‘ЯЗОК
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Адаптер USB-C  
на USB-A 3.0
000 051 443J

MyŠKODA
ŠKODA CONNECT ТА ІНШІ СЕРВІСИ В 
ВАШІЙ КИШЕНІ

Водіння ŠKODA – це не просто керування. Це функції, особливі характеристики 
та індивідуальність, які додають блискучих емоцій. Це музика, яку ви слухаєте 
в дорозі. Це гарантована впевненість в тому, що підтримка завжди поруч. Ваш 
автомобіль ŠKODA - це ваш постійний супутник, а завдяки додатку MyŠKODA 
ви можете ще більше взаємодіяти зі своїм автомобілем. Використовуйте 
застосунок, щоб дистанційно перевірити стан автомобіля, заблокувати або 
розблокувати його, показати місце паркування. Переглядайте статистичні 
дані про свою останню поїздку та скористайтеся ними, щоб спланувати більш 
ефективний маршрут наступного разу. В застосунку також можна знайти 
інструкцію, короткі поради щодо використання автомобіля та його аксесуарів, 
зв‘язатись з вашим сервісним партнером, а також інші численні корисні функції. 
Завдяки застосунку MyŠKODA ваш автомобіль завжди залишається під вашим 
контролем. Застосунок можна завантажити в App Store (iOS) і Google Play 
(Android). Функції ŠKODA Connect доступні на основі замовленого пакету 
послуг: Infotainment Online або Care Connect.

Кабель USB
Micro | 5JA 051 446J 
Mini | 5JA 051 446H 
Apple | 5E0 051 510E
USB C на USB A | 565 051 510
 

Голосове управління
000 054 802B

MyŠKODA
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КОМФОРТ ТА 
ПРАКТИЧНІСТЬ                                 
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ВСЕСЕЗОННІ КИЛИМКИ

Завдяки практичному дизайну та матеріалу, вони чудово захищають підлогу від бруду та вологи. З цими 
килимками ви будете насолоджуватись поїздкою по бездоріжжю з максимальним комфортом. 

Всесезонний килимок на тунелі
6VA 061 580

Всесезонні килимки 
6VB 061 500 
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ТЕКСТИЛЬНІ КИЛИМКИ 

Текстильні килимки роблять інтер‘єр ще більш комфортним та забезпечують чудовий захист підлоги. 
Килимки мають неслизьку поверхню, яка втримує бруд та вологу. Вони знижують рівень шуму та роблять 
подорож більш приємною. 

Текстильні килимки Standard
6VB 061 404 

Текстильні килимки Prestige - подвійний нубук 
6VB 061 270 
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Бризковики - задні
6VE 075 101

Бризковики - передні
6VA 075 111КОМФОРТ ТА ПРАКТИЧНІСТЬ

Підставка для ніг “Lounge step”
000 061 141A | комплект 

Передні та задні бризковики захищають нижню частину кузова 
автомобіля від бруду та пошкоджень спричинених камінням та 
сміттям. Бризковики особливо корисні взимку, коли корозійна 
сіль, яка розсипається на дорогах, зазвичай прилипає до 
бризговиків, а не до кузова автомобіля. 

Практична та стильна підставка для ніг “Lounge Step‘‘ ідеально 
пасує до інтер‘єру вашого автомобіля підвищуючи комфорт для 
ніг під час подорожі. 
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Захисна плівка на дверний порог - прозора  
6VA 071 310A | задня

ЗАХИСНА ПЛІВКА НА 
ДВЕРНИЙ ПОРОГ

Двокомпонентна захисна плівка ідеально 
повторює контури автомобіля, є оригінальним 
аксесуаром, який захищає лакофарбове покриття 
навколо порогів від бруду.

Захисна плівка на завантажувальний край багажника 
6VE 061 197

ЗАХИСНА ПЛІВКА НА 
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ КРАЙ 
БАГАЖНИКА
Ця плівка повністю відповідає вимогам захисту кузова автомобіля 
від механічних пошкоджень. Практична прозора плівка з 
високоякісного поліуретану з самоклеючим шаром надійно захищає 
завантажувальний край багажника від найменьших потертостей та 
подряпин викликаних загрузкою та розгрузкою багажа.
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Смарт-тримач – плічка
000 061 127F

Смарт-тримач – гачок
3V0 061 126

Смарт-тримач – тримач мультимедія
3V0 061 129

Смарт-тримач - адаптер
3V0 061 128

СМАРТ-ТРИМАЧІ 
ПАКЕТ-COMFORT

Пакет Comfort lite | 000 061 122N
Смарт-тримач - адаптер (2 од.)
Смарт-тримач - гачок
Смарт-тримач - тримач мультимедія
Смарт-тримач - плічка

Пакет Comfort M | 000 061 122E
Смарт-тримач - адаптер (2 од.)
Смарт-тримач - гачок
Смарт-тримач - тримач мультимедія
Смарт-тримач - плічка
Ємність для сміття в карті дверей | чорний

Ємність для сміття в карті дверей
5JA 061 107 9B9 | чорний
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Сітка під поличкою для посилок
6VE 065 110C

Сонцезахисна шторка для 
панорамного даху
6VA 064 365

Панорамний дах – це популярна опція, яка робить 
інтер’єр легким і повітряним. Однак бувають випадки, 
коли пасажири автомобіля оцінять те, що закриє 
світло, наприклад, якщо сонце світить занадто сильно. 

Ось чому Оригінальні Аксесуари ŠKODA пропонують 
практичну сонцезахисну шторку. А коли це не 
потрібно, її можна просто скласти і зберігати в сітці 
під поличкою для посилок.

СОНЦЕЗАХИСНА ШТОРКА 
ДЛЯ ПАНОРАМНОГО ДАХУ
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Комплект сіток з кишенею 
6VE 065 110 | чорний 
6VE 065 110A | сірий 
6VE 065 110B | чорний, для фальш-підлоги

Багатофункціональна кишеня 
654 061 103

Комплект сіток та Багатофункціональна кишеня - це 
практичні та привабливі аксесуари для багажного 
відділення. Вони утримують речі в багажнику на 
місці, запобігають ковзанню під час руху автомобіля. 

УПОРЯДКУВАННЯ 
БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ
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Гнучке відділення для речей
6V0 061 104A

Сумка для багажника
DMK 770 003

Універсальний фіксуючий елемент
6V0 061 104ЛЕГКЕ ТА КОМФОРТНЕ 

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Для легкого транспортування вам знадобиться 
безліч товарів, таких як комплекти сіток, різні 
фіксуючі елементи, сумки для багажника.  

Вам сподобаються всі рішення для захисту 
багажника, серед яких, наприклад,  килимки та 
пластикові піддони.  
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Двосторонній килимок багажника
6VE 061 163

Фальш-підлога
6VE 061 261

Розділювач для алюмінієвої перегородки
000 017 254A

Піддон багажника
6VE 061 162

Алюмінієва перегородка піддона
565 017 254

ПІДДОН БАГАЖНИКА 

Піддон ідеально встановлюється в 
багажне відділення, щоб захистити його від 
забруднення. Він може бути доповнений 
алюмінієвою перегородкою з розділювачем, 
що дозволяє впорядкувати простір за вашим 
бажанням. Це створює місце для зберігання 
речей, які вам потрібно мати під рукою 
або які вам, можливо, доведеться тримати 
окремо від решти вашого багажу.
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Щітка
000 096 011D

СМАРТ-ЗБЕРІГАННЯ

Використовуйте ці місця для зберігання практичних 
речей з асортименту оригінальних аксесуарів ŠKODA 
для подорожей у будь-яку пору року.

Попільничка в підсклянник
000 061 142B

Парасолька
000 087 600G 9B9
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Скребок
000 096 010E

Ємність для сміття
5JA 061 107 9B9 | чорний 
5JA 061 107 WC4 | бежевий

LED лампа - 12 В
000 069 690L
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Термоелектричний автохолодильник - 20л
000 065 400G

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ АВТОХОЛОДИЛЬНИК

ПОРТАТИВНА КАВОВАРКА

Завдяки автохолодильнику ви завжди можете мати під рукою прохолодні 
напої, фрукти, закуски та інше, що може вас освіжати. Зручність та 
універсальність термоелектричного автохолодильника робить його ідеальним 
аксесуаром для будь-якого автомобіля ŠKODA, який здатний полегшити 
ваше життя під час подорожі. Він незамінний як під час тривалих поїздок в 
автомобілі, так і для транспортування продуктів, коли ви робите щоденні 
покупки. 
Доступний у варіантах 15 і 20 л.

Вам неодмінно сподобається проста, легка, елегантна, а 
головне - компактна кавоварка для подорожей. Завдяки 
цій кавоварці  ви можете насолоджуватися улюбленим 
еспресо, де захочете. Ця портативна кавоварка сумісна з 
алюмінієвими капсулами Nespresso.

Портативна кавоварка
000 069 641D

Термоелектричний автохолодильник з функцією нагрівання - 15л
5L0 065 400
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ТРАСПОРТУВАННЯ
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НАЗУСТРІЧ 
ПРИГОДАМ
Вам знайоме відчуття нескінченної свободи та радості 
майбутньої пригоди? Вирушайте в невідоме лише з якісним 
спорядженням. Коли справа доходить до дійсно великих 
або громіздких предметів, немає нічого кращого, ніж 
причіп і фаркоп. Ви можете вибрати їх серед асортименту 
оригінальних аксесуарів ŠKODA.

Фаркоп - з’ємний
6VE 092 155 

Кріплення на фаркоп для 3-х велосипедів
000 071 105P 

Адаптер для фаркопа - з 13-контактної на 
7-контактну розетку
EAZ 000 001A

Фаркоп- нез’ємний 
6VE 092 101
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КРІПЛЕННЯ ДЛЯ 
ВЕЛОСИПЕДІВ НА ФАРКОП

Кріплення для велосипедів на фаркоп - це ідеальне рішення для транспортних 
засобів, обладнаних фаркопом, яке забезпечує вам просте та зручне транспортування 
ваших велосипедів. Його елегантний стиль і міцний дизайн ідеально доповнює 
зовнішній вигляд автомобіля ŠKODA. Доступний як для двох, так і для трьох 
велосипедів.

Кріплення на фаркоп для 2-х велосипедів
000 071 105F 
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Сумка для багажних рейок  
000 071 156

БАЗОВІ БАГАЖНІ РЕЙКИ  

Базові багажні рейки
6VE 071 126

Нові багажні рейки на дах ŠKODA були розроблені з аеродинамічно 
оптимізованими поперечинами спеціально для нової FABIA. Низький 
профіль поперечин зменшує аеродинамічний опір і мінімізує рівень 
шуму забезпечуючі приємне відчуття від управління новою ŠKODA 
FABIA.
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Кріплення для велосиипедів на даху
000 071 128P | алюміній 
000 071 128D | нержавіюча сталь

КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 
НА ДАХУ
Ви збираєтеся на веловідпочинок? Транспортуйте свій
велосипед безпечно з оригінальним кріпленням для 
велосипеда. 
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КРІПЛЕННЯ ДЛЯ ЛИЖ ТА СНОУБОРДА 

Збираєшся у гори? Це кріплення для лиж та сноуборда є 
безпечним рішенням для транспортування лиж або сноуборду 
на даху автомобіля. Призначене для 4 пар лиж або 2 сноубордів. 
Кріплення пройшло випробування на навантаження та безпеку.

Кріплення для лиж та сноуборда
000 071 129AA

Кріплення для лиж та 
сноуборда - висувне
000 071 129AC
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БАГАЖНІ БОКСИ 400Л

Насолоджуйтесь більшою місткістю та легшим завантаженням із боксом на даху ŠKODA. Він дозволить перевезти до 6 пар лиж або 5 
сноубордів. Завдяки збільшеному загальному об’єму 400 л він може вмістити все, що вам потрібно під час подорожі.

Багажний бокс 400л
000 071 175C | срібний 

Об‘єм   400л
   6 пар лиж або
   5 сноубордів
Вага   24,9 кг
Навантаження  75 кг
Розмір                215 x 95 x 35 см
Колір   чорний | срібний
Система кріплення  T-подібний паз 
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Багажний бокс 400л
000 071 175D | чорний

Бокс відкривається з обох сторін для 
зручного завантаження та розвантаження
спорядження.

Його вдосконалена аеродинамічна форма зменшує як витрату палива, так і шум вітру, а його дизайн ідеально доповнює мову дизайну 
ŠKODA. Захист від ультрафіолету гарантує, що бокс завжди буде виглядати як новий.
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Об‘єм   380л 
   5 пар лиж або 4 сноуборди
Вага   18 кг
Навантаження  75 кг
Розмір                 215 x 80 x 35 см
Колір   чорний | білий | срібний
Система кріплення T-паз, U-болти

БАГАЖНИЙ БОКС 380Л

Багажний бокс 380л 
5L6 071 175A | чорний 

Багажний бокс 380л 
5L6 071 175B | білий

Багажний бокс 380л 
5L6 071 175 | срібний 





БЕЗПЕКА
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БЕЗПЕКА НА 
ПЕРШОМУ МІСЦІ
Ми дбаємо про вас, ваших близьких, а також ваших 
домашніх тварин. Обирайте з колекції аксесуарів безпеки 
для всієї родини.

Кожен тип дитячого сидіння з асортименту оригінальних 
аксесуарів ŠKODA проходить серію суворих тестів, 
включаючи краш-тести EuroNCAP і тести на вогнестійкість, 
вміст шкідливих речовин, зносостійкість, якість покриття.

Дитяче дзеркало
000 072 549F  | сірий 
000 072 549D | чорний
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Дитяче сидіння BABY-SAFE2 i-SIZE* 
(0–13 кг, 4-точковий ремінь безпеки)
000 019 906T 

Дитяче сидіння BABY-SAFE2 i-SIZE 
(Використовувати з сидінням Baby-Safe2 i-Size) 
000 019 729K

Дитяче сидіння DUO PLUS*
(9–18 кг, 4-точковий ремін безпеки)
000 019 906AA

Дитяче сидіння KIDFIX2*
(15–36 кг, 4-точковий ремінь безпеки)
000 019 906AB

Захисне покриття 
під дитяче сидіння
000 019 819A

* Лише для автомобілів оснащених кріпленням ISOFIX.
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Захисний килимок завантажувального краю - 
знак попередження  
57A 071 336

ЗАХИСНИЙ КИЛИМОК 
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНОГО КРАЮ 
Цей продукт забезпечує оптимальний захист заднього бампера та 
завантажувального краю багажника. Він ідеально підходить для 
завантаження та розвантаження гострих, важких або громіздких 
предметів. Завдяки попереджувальному знаку, нанесеному на нижній 
частині, килимок може також виконувати роль попереджувального 
знака для інших водіїв про те, що автомобіль зупинився.

ЗАХИСТ ЗАДНЬОГО СИДІННЯ 

Практичне покриття для заднього сидіння захищає 
салон автомобіля від пошкодження та забруднень. 
Розмір можна адаптувату для захисту всього заднього 
сидіння, або тільки половини. 

Захист заднього сидіння
3V0 061 680

Пасок безпеки для собаки
000 019 409A | розмір S 
000 019 409B  | розмір M 
000 019 409C  | розмір L 
000 019 409D  | розмір XL
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Камера заднього огляду
6VE 054 634

Задній сенсор паркування
6VE 054 630

Підномерна рамка
000 071 800M

Підкладка для підномерної рамки 
KEA 075 004

Підномерна рамка - ŠKODA Motorsport
000 071 800N
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Комплект для запасного колеса
6VA 093 860

Трос
GAA 500 001

Світловідбивний жилет
000 093 056L  |  жовтий
000 093 056K  |  помаранчевий

Знак аварійної зупинки
GGA 700 001A

ПРИГОТУЙСЯ ДО 
БУДЬ-ЯКОЇ ПРИГОДИ 
Кожна країна має власні закони щодо того, яке обладнання 
повинно бути обов’язково у наявності в транспортному засобі. 
Представлені аксесуари - це лише деякі, які можуть бути вам 
необхідні в екстрених ситуаціях. Використовувати їх можна також 
по-різному.

Наприклад, якщо ви прокололи колесо дорогою до роботи або під 
час прогулянки, комплект запасного колеса виявиться безцінним.
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2-в-1 очисник дисплея
000 096 311T

Автокосметика

2-в-1 очисник дисплея в додатковій 
упаковці
000 096 311AA

Цей практичний набір складається з засобу 
для чищення та високоякісної серветки 
для чищення в сучасному мінімалістичному 
дизайні – 2-в-1, який ретельно очищає 
дисплей, зберігаючи його бездоганний 
вигляд. Рідина для чищення та серветка з 
мікрофібри забезпечують повне видалення 
бруду та дратівливих відбитків пальців.

2-В-1 ОЧИСНИК 
ДИСПЛЕЯ

200 мл рідини для чищення 
дисплея. Упаковка має насадку 
завдяки якій очисник просто 
використовувати.

2-В-1 ОЧИСНИК ДИСПЛЕЯ В 
ДОДАТКОВІЙ УПАКОВЦІ
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Комплект автокосметики
000 096 356F

Складана лопата для снігу
5L0 099 320

Комплект запасних ламп та запобіжників
6VA 052 000
6VA 052 000A

Багатоцільовий косметичний комплект для догляду включає:
універсальний очисник «Все в одному», догляд за панеллю приладів, гель для 
очищення колісних дисків, восковий засіб для полірування.

З щіткою для коліс та ганчіркою для чищення ваш автомобіль буде сяючим та 
доглянутим. Всі засоби зберігаються в зручній текстильній сумці.

КОМПЛЕКТ АВТОКОСМЕТИКИ







Оригінальні аксесуари ŠKODA запропоновані у якості додаткових опцій за додаткову плату. Кольори, дизайн і матеріали можуть відрізнятися від наведених на ілюстраціях. Така інформація, 
як технічні характеристики, зовнішній вигляд, продуктивність, розміри, вага, витрата палива та експлуатаційні витрати, пов’язані з ілюстрованими автомобілями та продуктами, базується на 
інформації, доступній на момент друку цього каталога, і ŠKODA AUTO залишає за собою право змінювати ці дані.
Правильні комбінації розмірів дисків та шин доступні в реєстраційному сертифікаті та/або у вашого дилера. При виборі ланцюгів для коліс обов’язково дотримуйтесь вказівок у технічному 
сертифікаті вашого автомобіля. Колеса, зображені на автомобілях, можуть не входити в асортимент.
Будь ласка, зв’яжіться з вашим партнером ŠKODA, щоб отримати інформацію про те, які продукти доступні та підходять для вашої моделі, які обмеження застосовуються, необхідний час 
встановлення та вартість. Виробник може вносити зміни без попередження.
Такі параметри транспортного засобу, як вага, опір коченню та аеродинаміка, можуть змінюватися залежно від додаткового обладнання та аксесуарів (обладнання, розмірів шин тощо) і 
разом з погодними умовами, умовами руху та індивідуальним стилем водіння можуть впливати на витрату палива, електроенергії, викиди CO₂ та інші параметри. 

Перекладено та надруковано ТОВ «Єврокар Сервіс»   
www.skoda-auto.ua
FABIA/UKR/2021
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