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Eurosecurity GN7C Eurosecurity

GN7C - 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. GN7C дані про стан автомобіля зчитує з CAN магістралі.

EUROSEC GN8 Eurosecurity

Автосигналізація EUROSEC GN8 (CAN-BUS/GSM/GPS) з функцією моніторингу автомобіля, 

не скануємим діалоговим кодом управління, датчик удару/нахилу, 2 Bluetooth мітки-

ідентифікатора водія, 6 режимів Anti HiJack, 6 програмованих входів/виходів, блокування по 

CAN шині, дистанційний запуск (опція, з можливістю додаткового встановлення та 

підключення) сирена залита компаундом, додаток для смартфона з Android або iOS). 

Виробник KODINIS RAKTAS (ЛИТВА).

A63 Starline

Охоронно-телематичний комплекс для захисту автомобіля з несканіруемим діалоговим 

кодом управління, опціональним мультисистемним CAN + LIN, опціональним GSM / GPS-

інтерфейсом і 128-канальним перешкодозахищеністю трансівером з дальністю до 2000 м.

Иммобилайзер 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.

Камера з/в Skoda Камера заднього виду

Підігрів сидінь Комплект на 2 сидіння, дві роздільні кнопки, авт. Відключення

AMS A4190 Датчики парковки 4 шт., Кольоровий дисплей

AMS Parcan 4D-A Датчики парковки з виведенням інформації на екран оригінального головного пристрою

Відеореєстратори в асортименті 2600 / 5000

Шумоізоляція автомобіля Scala

Захисна плівка заднього бампера Scala (з роботами)

Захисна накладка заднього бампера Scala (чорний пластик)

Корпус зовнішніх дзеркал SKODA Декоративні накладки зовнішніх дзеркал чорного кольору (к-кт 2шт, з установкою)

Декоративні / захисні накладки порогів (сталь / пластик)

Декоративні / захисні накладки порогів (алюміній)

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

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

Комплект передніх бризковиків з установкою

Комплект задніх бризковиків Scala з установкою

К-т колісних ковпаків 6Jx15 "HERMES"

К-т колісних ковпаків 6Jx16 "TECTON"

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

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

Llumar Тонування вітрового скла (атермальна) 

Захист двигуна Полигон Сталь 2,5 мм., З ребрами жорсткості. (З установкою)

Захисна решітка радіатора, встановлюється під решітку радіатора. (З установкою)

Scala (вертикальна, горизонтальна, бічна вертикальна (чорна))

Scala (вертикальна, горизонтальна, бічна вертикальна (червона))

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

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

Жилет.

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

506

СУПУТНІ ТОВАРЫ

1550

724

ОРГАНАЙЗЕРИ

Комплект сіток в 

багажник
SKODA

2034

2034

8282

Захисна сітка радіатору 4120

Колісні ковпаки SKODA
2647

2856

Тонування 6650

5450

Бризговики SKODA
811

758

Накладки на пороги SKODA
9896

1933

Накладки на педалі SKODA
3957

4504

1827

20000

ЗАХИСТ, КУЗОВ

Захисна накладка / плівка 

заднього бампера (на 

схилі)

SKODA

3431

3369

Шумоізоляція

SKODA Scala Прайс-лист на додаткове обладнання 
Вартість грн.

ЕЛЕКТРО-ТОВАРИ

13018

8610

СИГНАЛІЗАЦІЇ

7800

17560

13600

16100

19560

відеореєстратори

Датчики парковки
5400

10400

Фарбування датчиків парктроника в колір кузова 1320



Набір з 2 гумових килимків з написом Scala (передні)

Набір з 2 гумових килимків з написом Scala (задні)

Набір з 4 текстильних килимків з написом Scala (тільки на передніх килимках). матеріал поліпропілен

Килимок тунелю, задній ряд сидінь.

Коврики салона SKODA

1080
921

2435

372



Гумовий килимок багажника SKODA Scala

Двосторонній килимок багажника SKODA Scala (гума / текстиль)

Пластиковий піддон багажника з високим бортом Scala

Пластиковый поддон багажника с высоким бортом Spaceback

Алюмінієва перегородка для поділу простору в багажному відділенні

Відсік для сміття в карту дверей чорний

Відсік для сміття в карту дверей бежевий

Тримач телефону в центральну консоль

Тримач телефону в центральну консоль (для лопатофонов)

Попільниця SKODA Стакан-попільничка в центральну консоль (вставка для підстаканники)

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

Кріплення на підголовник (основа)

Вішалка (додатково необхідно кріплення на підголовник)

Тримач планшета (додатково необхідно кріплення)

Гачок для сумки (додатково необхідно кріплення)

Легкосплавний диск "NANUQ" 6.0j x 16' silver / black 8143 / 8577
Легкосплавний диск "CASTOR" 6.0j x 16' black

Легкосплавний диск "ORION" 6.0j x 16' silver

Легкосплавний диск "HOEDUS AERO"  6.0j x 16' black 

Легкосплавний диск "VOLANS" 6.5j x 17' silver

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

Багажник на дах для SKODA Scala (з гладкою дахом) з сталевим поперечним рейлінги.

Багажник WingBar на дах для SKODA Scala (з гладкою дахом) з алюмінієвим поперечним рейлінги 

(сріблястий / чорний)
14238 / 14238

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 6615 / 6930

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 Scala (к-т. 2шт)

Задній склоочисник Scala

Трап протиковзання (звичайний / складаний) 85 / 490

Скребок або Щітка зі скребком для льоду 76 / 250

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

вул. Велика Кільцева, 4

тел.(067) 807 77 00

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

14920

Автохімія SKODA

372

383

355

406

377

358

Склоочисники SKODA
1288

404

трап проти ковзання

272

236

361

МЕХАНІЧНІ ПРОТИКРАДІЖКОВІ ПРИСТРОЇ

ДИСКИ ЛЕГКОСПЛАВНІ ОРИГІНАЛЬНІ

Диски  легкосплавні SKODA

8577
8143
8577
9013

535
1510

SMART HOLDER SKODA

403
1063
1063
212

Відсік для сміття SKODA
677
677

Тримач телефону SKODA
346
262

Коврики багажника SKODA
1392
2030

Піддон багажника SKODA

3884

3856

1929

щітка скребок

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Багажник на дах THULE

13293

Кріплення для 

велосипеду

SKODA
3839
6735

THULE
17560

ЗИМОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Склоомивач

SKODA
194

483

SKODA Economy

139


