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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Καλύμματα καθρέφτη (μαύρο)
(654 072 530)

Φωτιζόμενα καλύμματα μαρσπιέ
(657 071 300)

Προστατευτικά μαρσπιέ - αλουμίνιο
(657 071 303)

Μεταλλικά καλύμματα βαλβίδων
(000 071 215C)

Σπορ μεταλλικά καλύμματα πεντάλ
•	 για αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων (5E1 064 205)
•	 για μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων (5E1 064 200)

Το νέο Škoda Scala, το μικρομεσαίο σπορ hatchback είναι εδώ, για να σας χαρίσει 
μία νέα οδηγική εμπειρία. Προσθέστε σπορ πινελιές στην καθημερινή σας οδήγηση 
και μαγνητίστε όλα τα βλέμματα με τα γνήσια αξεσουάρ Škoda που αναδεικνύουν 
το προσωπικό σας στυλ.

Σ
χε

δι
α

σ
μ

ός

5



ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Škoda connect lITE.
Škoda connect lITE είναι η εφαρμογή στο κινητό σας που σας 
συνδέει με το Škoda σας. Έτσι είστε συνεχώς ενημερωμένοι 
για στοιχεία που αφορούν στο αυτοκίνητό σας, όπως είναι η 
κατανάλωση καυσίμου, η θέση στάθμευσης ή το επόμενό του
service. Επίσης αφορούν και εσάς, π.χ. ποιό είναι το δικό σας 
στιλ οδήγησης και πόσο οικονομικά οδηγείτε. 

Κλήση για Βοήθεια και Υποστήριξη
Επικοινωνήστε με την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης 
ŠKODA σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε 
βοήθεια, και πληροφορηθείτε άμεσα τι σημαίνουν 
όλες οι προειδοποιητικές και ενδεικτικές λυχνίες του 
οχήματός σας.

Στατιστικά στοιχεία οδήγησης
Δείτε πώς μπορείτε να βελτιώσετε το στιλ της οδήγησής 
σας και πώς θα εξοικονομήσετε καύσιμο, και συνεπώς 
χρήματα. Στοιχεία όπως επιτάχυνση, πέδηση, ταχύτητα, 
στροφές ανά λεπτό και θερμοκρασία ψυκτικού υγρού, 
καταγράφονται και αναλύονται για να σας δώσουν αυτήν 
την πολύτιμη πληροφορία.

Οθόνη ανεφοδιασμού
Μάθετε με ακρίβεια το μηνιαίο κόστος 
καυσίμου, επειδή κάθε φορά που ανεφοδιάζετε 
το αυτοκίνητό σας, καταγράφονται τα 
βασικά δεδομένα (σταθμός ανεφοδιασμού, 
ημερομηνία, ποσότητα και κόστος καυσίμου).
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ΑΝΕΣΗ & 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Βάση πολυμέσων
(000 051 435AD)

Σταχτοδοχείο για την ποτηροθήκη
(000 061 142B)

Η καθημερινότητα μπορεί να κρύβει πολλές εκπλήξεις και προκλήσεις, 
ακόμη και κατά τη διαδρομή από το σπίτι στη δουλειά. Πλέον, μπορείτε 
να μεταφέρετε όλα τα αναγκαία σας αντικείμενα με ασφάλεια, χάρη στα 
συστήματα διχτυών, τα πατάκια χώρου αποσκευών ή δαπέδου (για όλες 
τις καιρικές συνθήκες). Όλα αυτά αποδεικνύουν στην πράξη ότι το Škoda 
Scala ανταποκρίνεται με επιτυχία σε όποια πρόκληση κι αν του θέσετε.
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Φως lEd ανάγνωσης (12V)
(000 069 690L)



Υφασμάτινα πατάκια δαπέδου, στάνταρ
Σετ 4 τεμαχίων 
(657 061 404)

Ελαστικά πατάκια
•	 εμπρός (657 061 502)
•	 πίσω (657 061 512)

Λασπωτήρες εμπρός
(657 075 111)

Λασπωτήρες πίσω
(657 075 101)

Ελαστικό κάλυμμα κεντρικού τούνελ 
(654 061 580)

Θερμοηλεκτρικό ψυγείο (15l)
(5L0 065 400)

Προστασία πλάτης καθίσματος
(3V0 061 680)

10

Θερμοηλεκτρικό ψυγείο (20l)
(000 065 400G)

Φορητή καφετιέρα
(000 069 641C)
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Σύστημα διχτυών (μαύρο)
(657 065 110A)

Σύστημα διχτυών για οχήματα με ανυψωμένο δάπεδο χώρου αποσκευών (μαύρο)
(657 065 110C)

Κάλυμμα χώρου αποσκευών διπλής όψης
(657 061 163)

Προστατευτική μεμβράνη ακμής φόρτωσης
(657 061 197)

Ξύστρα πάγου
(5JJ 096 010)

Τσάντα χώρου αποσκευών
(000 061 108)

Διαχωριστικό πλέγμα χώρου αποσκευών
(657 017 221A)
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SIMPLY
   CLEVER
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ΠαΚΕΤΟ ανΕΣΗΣ Μ*
(000 061 122E)

•  Έξυπνη βάση – αντάπτορας  |  3V0 061 128
•  Έξυπνη βάση – γάντζος  |  3V0 061 126
•  Έξυπνη βάση – βάση για multimedia συσκευές  |  3V0 061 129
•  Κάδος για πάνελ πόρτας (μαύρο)  |  5JA 061 107 9B9
•  Έξυπνη βάση – κρεμάστρα  |  000 061 127F

Έξυπνη βάση – βάση για multimedia συσκευές

Οι έξυπνες λύσεις και τα πρακτικά αξεσουάρ που προσφέρει 
το Škoda Scala είναι η απόδειξη ότι η φράση “Simply clever” 
δεν είναι μόνο λόγια. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικά, λειτουργίες 
και gadgets που αυξάνουν την άνεση και την πρακτικότητα του 
αυτοκινήτου σας. Ό,τι κι αν επιθυμείτε, ψυχαγωγία, ασφάλεια 
ή χρηστικότητα, έχουμε τη Simply clever λύση που χρειάζεστε. 
Η βασική επιδίωξή μας παραμένει ίδια: υψηλή οδηγική απόλαυση 
και απαράμιλλη άνεση κατά τη χρήση του οχήματος.

*Τα αξεσουάρ του παραπάνω πακέτου διατίθενται και μεμονωμένα. Για την τοποθέτησή τους απαιτείται η έξυπνη βάση-αντάπτορας  |  3V0 061 128.

Έξυπνη βάση – γάντζος Έξυπνη βάση – κρεμάστρα

Κάδος για πάνελ πόρτας
(μαύρο)  |  5JA 061 107 9B9
(μπεζ)  |  5JA 061 107 WC4 



ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Πτυσσόμενος κοτσαδόρος - ολοκληρωμένο σετ
•	 ηλεκτρικά πτυσσόμενος κοτσαδόρος με αντάπτορα   

(657 092 160)
•	 καλωδίωση κοτσαδόρου για αυτοκίνητα χωρίς 

προεγκατάσταση       
(657 092 160 & 657 055 204)

αντάπτορας (από υποδοχή 13 ακίδων σε υποδοχή 7 ακίδων) - Δεν απεικονίζεται
(EAZ 000 001A)

Διαμορφώστε το νέο σας Škoda Scala σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες. Σχάρες 
ποδηλάτων και μπαγκαζιέρες θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε εύκολα τις καλοκαιρινές ή χειμερινές 
εκδρομές σας, για εσάς και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Τώρα, πάρτε μαζί σας όλες τις αποσκευές χωρίς 
κανένα περιορισμό και ταξιδέψτε πάντα με την ασφάλεια και την ποιότητα Škoda.

Σχάρα ποδηλάτου για κοτσαδόρο
(000 071 105F)

Μπαγκαζιέρα οροφής (μαύρη)
(5L6 071 175A)
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Σχάρα ποδηλάτου (ατσάλι)
(000 071 128D)
*Για την τοποθέτησή της απαιτείται η βασική σχάρα οροφής 
(657 071 126)

Σχάρα για σκι/snowboard με προφίλ αλουμινίου
(000 071 129H)
*Για την τοποθέτησή της απαιτείται η βασική σχάρα οροφής 
(657 071 126)



ΑΣΦΑΛΕΙΑ Παιδικό κάθισμα BaBY-SaFE  Plus
(1ST 019 907)

Παιδικό κάθισμα ISoFIX 
duo Plus Top Tether
(DDA 000 006)

Παιδικό κάθισμα kidfix XP
Ζώνη ασφαλείας 3 σημείων (000 019 906K)

0–13 κιλά 9–18 κιλά 15–36 κιλά

ασφάλεια και απόλαυση πάνε μαζί. 
Καταλαβαίνουμε απόλυτα την επιθυμία να 
ταξιδεύετε με όσο το δυνατόν περισσότερη 
ασφάλεια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα 
αξεσουάρ ασφαλείας, όπως παιδικά 
καθίσματα, και ειδικές ζώνες για σκύλους, 
για να μεταφέρετε με ασφάλεια ό,τι πιο 
πολύτιμο έχετε!

Υπόστρωμα για το παιδικό κάθισμα
(000 019 819A)

Ζώνη ασφαλείας για σκύλο
•		μέγεθος	S	(000	019	409A)		
•		μέγεθος	M	(000	019	409B)
•		μέγεθος	L	(000	019	409C)		
•		μέγεθος	XL	(000	019	409D)
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ΤΙΜΟΚαΤαΛΟΓΟΣ αΞΕΣΟΥαΡ Škoda Scala

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡαΦΗ ΛΙανΙΚΗ ΤΙΜΗ

3V0061128 ΕΞΥΠΝΗ ΒΑΣΗ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ  9 € 

3V0061126 ΕΞΥΠΝΗ ΒΑΣΗ - ΓΑΝΤΖΟΣ  5 € 

3V0061129 ΕΞΥΠΝΗ ΒΑΣΗ - ΒΑΣΗ ΓΙΑ MULTIMEDIA ΣΥΣΚΕΥΕΣ  23 € 

000061127F ΕΞΥΠΝΗ ΒΑΣΗ - ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ  22 € 

5JA061107  9B9 ΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΑΥΡΟ)  15 € 

5JA061107  WC4 ΚΑΔΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ ΠΟΡΤΑΣ (ΜΠΕΖ)  15 € 

000071105F ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΓΙΑ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟ (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2 ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ)  440 € 

5L6071175A ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ (ΜΑΥΡΗ)  509 € 

657092160 ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ (ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)  737 € 

657055204 ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ (ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)  67 € 

EAZ000001A ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ  18 € 

000071128D ΣΧΑΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ (ΑΤΣΑΛΙ)  79 € 

657071126 ΒΑΣΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ  202 € 

000071129H ΣΧΑΡΑ ΓΙΑ ΣΚΙ/SNOWBOARD ΜΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ  121 € 

000019819A ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ  22 € 

1ST019907 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ BABY-SAFE PLUS (0-13 ΚΙΛΑ)  562 € 

DDA000006 ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ISOFIX DUO PLUS TOP TETHER (9-18 ΚΙΛΑ)  633 € 

000019906K ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ KIDFIX XP (15-36 ΚΙΛΑ)  457 € 

000019409A ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ (S)  75 € 

000019409B ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ (M)  95 € 

000019409C ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ (L)  106 € 

000019409D ΖΩΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΥΛΟΥ (XL)  119 € 

1. Οι αναγραφόμενες λιανικές τιμές περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ.
2. Δεν περιλαμβάνονται κόστη τοποθέτησης και βαφής, όπου αυτές οι εργασίες απαιτούνται.
3. Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας παρακαλούμε 
     όπως απευθυνθείτε στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών ŠKODA.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡαΦΗ ΛΙανΙΚΗ ΤΙΜΗ

657071303 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ  23 € 

657071300 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΡΣΠΙΕ - ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ  199 € 

654072530 ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΘΡΕΦΤΩΝ  29 € 

5E1064205 ΣΠΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΛ (AUTO)  80 € 

5E1064200 ΣΠΟΡ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΛ (MANUAL)  68 € 

000071215C ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ  24 € 

000051435AD ΒΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ  7 € 

000061142B ΣΤΑΧΤΟΔΟΧΕΙΟ  12 € 

000069690L ΦΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ LED  27 € 

657061404 ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΑΝΤΑΡ  38 € 

657061502 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΕΜΠΡΟΣ  22 € 

657061512 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΠΙΣΩ  19 € 

654061580 ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΥΝΕΛ  8 € 

657075111 ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ ΕΜΠΡΟΣ  14 € 

657075101 ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ ΠΙΣΩ  12 € 

3V0061680 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟ  133 € 

5L0065400 ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ 15 ΛΙΤΡΩΝ  157 € 

000069641C ΦΟΡΗΤΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ  251 € 

000065400G ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΨΥΓΕΙΟ 20 ΛΙΤΡΩΝ  156 € 

657065110A ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΧΤΥΩΝ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ (ΜΑΥΡΟ)  45 € 

657065110C ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΧΤΥΩΝ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ - ΑΝΥΨΩΜΕΝΟ ΔΑΠΕΔΟ (ΜΑΥΡΟ)  22 € 

657061163 ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ  41 € 

657061197 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΑΚΜΗΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ  37 € 

5JJ096010 ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΓΟΥ  3 € 

000061108 ΤΣΑΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ  55 € 

657017221A ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ  162 € 



ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ŠKODA

Για να σχεδιάσετε το δικό σας ŠKODA επισκεφθείτε τη διεύθυνση:

https://cc.skoda-auto.com/grc/el-GR/

Ο Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης ŠKODA
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Οι φωτογραφίες σε αυτό τον κατάλογο είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Για οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών ŠKODA.


