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Eurosecurity GN7C Eurosecurity
GN7C - надійна і якісна охоронна система з одним або двома вбудованими датчиками (датчик удару і 

нахилу), призначена для сучасних автомобілів, обладнаних CAN магістраллю. GN7C дані про стан 

автомобіля зчитує з CAN магістралі.

Сигналізація Eurosecurity 

GN7CHUPS
Eurosecurity Надійна і якісна охоронна система з одним або двома вбудованими датчиками (ультразвуковий 

датчик об'єму, датчик удару і нахилу), призначена для сучасних автомобілів, обладнаних CAN 

магістраллю. Дані про стан автомобіля зчитує з CAN магістралі. (З брелоком)

A63 Starline
Охоронно-телематичний комплекс для захисту автомобіля з нескануємим діалоговим кодом 

управління, опціональним мультисистемним CAN + LIN, опціональним GSM / GPS-інтерфейсом і 128-

канальним перешкодозахищеністю трансівером з дальністю до 2000 м.

Іммобілайзер IGLA231 IGLA

Протиугінна система "IGLA" мініатюрний протиугінний пристрій, що блокує двигун і інші системи 

автомобіля по штатній цифровій шині CAN без розриву електричних ланцюгів. У системи відсутні 

додаткові дроти, тому його не виявити. Пристрій вкрай ефективний і абсолютно безпечний для 

двигуна, а також всіх електросистем автомобіля, в комплект входить дві мітки

S96 Starline

StarLine S96 BT 2CAN + 2LIN GSM GPS доступний охоронно-телематичний комплекс, з можливістю 

додаткового підключення інтелектуального автозапуску з Вашого смартфона; НЕ Скануємий 

діалоговим кодом управління; авторизацією власника за допомогою міток або за допомогою 

смартфона за технологією Bluetooth Smart; інтегрованими 2CAN + 2LIN і GSM GPS інтерфейсами. 

Функція комфортного підйому скла. Моніторинг переміщення автомобіля. Охоронно-телематичний 

комплекс забезпечує високоякісний захист автомобіля від несанкціонованого проникнення і 

викрадення.

LED лампи H7 ALED Світлодіодна лампа ALED S H7 відмінна заміна для ксенону або галогенних ламп.
Комплект на 2 сидіння, дві роздільні кнопки, авт. Відключення

AMS A4190 Датчики паркування 4 шт., Кольоровий дисплей
AMS Parcan 4D-A Датчики паркування з виведенням інформації на екран оригінального головного пристрою

Фарбування датчиків паркування в колір кузова

Відеореєстратори в асортименті 2600 / 5000

Шумоізоляція автомобіля Fabia III

Захисна плівка заднього бампера Hatchback (зі встановленням)

Захисна плівка заднього бампера Combi (зі встановленням)

Захисна накладка заднього бампера, на скіс Combi (пластик, чорний, зі встановленням)

Захисні накладки порога (метал) (зі встановленням)

Захисні накладки порога (пластик / метал) (зі встановленням)

Декоративні накладки порога (чорні, матеріал м'який TPU, зі встановленням)

Декоративні накладки порога (карбон, матеріал м'який TPU, зі встановленням)

Декоративна накладка внутрішнього дзеркала чорна

Декоративна накладка внутрішнього дзеркала біла

Декоративні накладки зовнішніх дзеркал чорного кольору (к-т) (зі встановленням)

Декоративні накладки зовнішніх дзеркал червоного кольору (к-т) (зі встановленням)

Бризковики передні (к-т 2шт, зі встановленням)

Бризковики задні Hatchback (к-т 2шт, зі встановленням)

Бризковики задні Combi (к-т 2шт, зі встановленням)

К-т колісних ковпаків 5Jx14 "METIS"

К-т колісних ковпаків 5Jx14 "FLAIR"

К-т колісних ковпаків 6Jx15 "DAKARA"

К-т колісних ковпаків 5Jx15 "DENTRO"

Декоративні накладки на педалі, матеріал сталь / пластик (МКП)

Декоративні накладки на педалі, матеріал сталь / пластик (АКП)

Молдинги на двері SKODA Комплект захисних молдингів на двері (зі встановленням і фарбуванням)

Llumar Плівка LLUMAR 5% -20% (USA) - всі скла або тільки задні 4600 / 4100

Llumar Плівка (атермальна на передні стекла), задні ATR 5% - ATR20% 

Llumar Тонування вітрового скла (атермальна) 

Захист двигуна Полігон Сталь 2,5 мм., З ребрами жорсткості. (зі встановленням)

Захисна сітка радіатора, встановлюється під решітку радіатора. (зі встановленням)

Комплект сіток в багажне відділення Hatchback (3 шт, колір сірий)

Комплект сіток в багажне відділення Combi (3 шт, колір сірий)

Комплект сіток в багажне відділення Hatchback (3 шт, колір чорний)

Комплект сіток в багажне відділення Combi (3 шт, колір чорний)

CARGO ELEMENT SKODA Кронштейн кріплення багажу в багажному відділенні (на липучках)

Захист сітки радіатора 1056

SKODA

Відеореєстратори 

SKODA

4320

4320

4320

2978

1842

Захисна накладка 

заднього бампера (на 

схилі)

Шумоізоляція

2934

Накладки на педалі

2978

1918
Накладки зеркал SKODA

1918

Колісні ковпаки

683

Тонування 6650

20000

5307

683

2630
SKODA

12285

ЗАХИСТ, КУЗОВ

1842

Бризговики SKODA

4320

Накладки на пороги 

2990

SKODA

732

2471

3555

4050

3303

4225

1077

Комплект сіток SKODA
1077

Прайс-лист на додаткове обладнанняSKODA FABIA III

Вартість грн.

ЕЛЕКТРО-ТОВАРИ

7548
4780

1458

2924

Датчики парковки
7597

СИГНАЛІЗАЦІЇ

7250

8250

11150

15550

16790

Підігрів сидінь

1162

ОРГАНАЙЗЕРИ

459

1162



Автокомплект SKODA
Трос буксирувальний. Аптечка. Жилет. Знак аварійної зупинки "євро". Вогнегасник порошковий. 

Рукавички.

Трос буксирувальний SKODA Трос буксирувальний (довжина троса 5м, допустиме навантаження до 27,5 кН)

Набір передніх гумових килимків, 2 шт.

Набір з двох гумових килимків, 2 шт.

Набір з чотирьох текстильних килимків Standart (поліпропілен)

Набір з чотирьох текстильних килимків Prestige (поліамід):

Килимок заднього тунелю

Гумовий килимок для багажника Hatchback

Гумовий килимок для багажника Combi

Двосторонній гумовий / текстильний килимок для багажника Combi

Пластикова ніша / піддон в багажник з високими бортами Hatchback

Пластикова ніша / піддон в багажник з високими бортами Combi

Алюмінієва перегородка для поділу простору в багажному відділенні

Відсік для сміття SKODA Відсік для сміття в карту дверей

Тримач телефону SKODA Тримач телефону в центральну консоль, для телефонів з екраном 4,7 ">> дюймів

Попільничка SKODA Стакан-попільничка в центральну консоль

Болти секретні SKODA Болти секретні. У комплекті: коробка, 4 болта, секретний ключ.

Підлокітник SKODA Центральний підлокітник

Кріплення на підголівник (основа)

Вішалка (додатково необхідно кріплення на підголовник)

Тримач планшета (додатково необхідно кріплення)

Гачок для сумки (додатково необхідно кріплення)

Легкосплавний диск "MATONE" 6.0j x 15' silver / black,white 6251 / 6535

Легкосплавний диск "CARME" 6.0j x 15' silver

Легкосплавний диск "PROPELLER" 6.0j x 15' silver

Легкосплавний диск "ANTIA" 7.0j x 16' black / white 6990 / 7331

Легкосплавний диск "ITALIA" 7.0j x 16' silver / black, white 6990 / 7331

Легкосплавний диск "ROCK"  7.0j x 16' black / white

Легкосплавний диск "DIONE"  7.0j x 16' silver

Легкосплавний диск "SAVIO" 7.0j x 17' black matt, black metall, red

Мультимедійна система 

2DIN
Audiosources Різноманітний набір мультимедійних функцій, навігація. Аналог навігаційної системи COLUMBUS.

 Замок КПП CONSTRUCT Безштиревий, модельний, на коробку автомат і механіку.

 Замок КПП Defend lock Безштиревий, модельний, на коробку автомат і механіку.

Оригінальний багажник на дах для SKODA Fabia III Hatchback 

Оригінальний багажник на дах для SKODA Fabia III Combi

Багажник на дах для SKODA Fabia III (з гладкою дахом) з сталевим поперечним рейлінгом.

Багажник WingBar на дах для SKODA Fabia III (з гладкою дахом) з алюмінієвим поперечним 

рейлінгом (сріблястий / чорний)

Кріплення для велосипеда на даху SKODA  до 17 кг

Кріплення для велосипеда на даху SKODA  до 20 кг

Кріплення для велосипеда на даху THULE FreeRide (до 17 кг)

Кріплення для велосипеда на даху THULE ProRide (до 20 кг) silver /black 5817 / 6094

Незнімний. У комплект входить роз'єм для підключення причепа і блок узгодження.

Змінний.  У комплект входить роз'єм для підключення причепа і блок узгодження.

Оригінальний зимовий склоомивач -70°C 1л

Оригінальний зимовий склоомивач -21°C 5л

Оригінальний зимовий склоомивач -50С° 1л Economy

Оригінальний зимовий склоомивач -50°C 2л Economy

Оригінальний зимовий склоомивач -21С 3л Economy

Оригінальний зимовий склоомивач -21С° 5л Economy

Оригінальний засіб для видалення комах 500мл.

Оригінальний засіб для миття - шампунь поліроль з воском 500мл

Оригінальний засіб для полірування скла 250мл.

Оригінальний засіб для полірування кузова 250мл.

Оригінальний засіб для догляду за панеллю приладів 250мл.

Оригінальний універсальний очищувач салону автомобіля 500мл.

Щітки склоочисника передні  (к-т. 2шт)

Задній склоочисник Hatchtback

Задній склоочисник Combi

Трап протиковзання (звичайний / складаний) 85 / 490

Скребок або Щітка зі скребком для льоду 76 / 250Щітка скребок

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Багажник на дах

SKODA
6573

6168

THULE

11689

12520

Кріплення для велосипеда

SKODA
3477

6097

THULE
11150

Фаркоп Литва
12210

15210

366

1174

386

Трап проти ковзання

8613

МЕХАНІЧНІ ПРОТИКРАДІЖКОВІ ПРИСТРОЇ

от 19000

1697

2178

656

1480

Автохімія SKODA

Склоочисники SKODA

386

324

380

414

388

441

398

SKODA Economy
212

Керівник відділу додаткового обладнання Бєлоконь Андрій  (067) 414 82 35

вул. Велика Кільцева, 4, тел. (067) 807 77 00

Килимок салону SKODA

Килимок багажнику SKODA 

МАГНІТОЛИ І НАВІГАЦІЯ (погоджувати додатково)

SMART HOLDER

884

620

224

1289

1294

2498

242

125

174

433

Піддон багажника

11480

6251

ЗИМОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Склоомивач

SKODA

ДИСКИ ЛЕГКОСПЛАВНІ ОРИГІНАЛЬНІ

6251

1150

960

960

Диски  легкосплавні

6990

6990

8127

192

SKODA

485

1360

613

SKODA 

SKODA

290

7642

365

СУПУТНІ ТОВАРИ

Консультант з підбору додаткового обладнання Віталій Прухницький (067) 414 82 36

3713

2262


