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ŠKODA švenčia 25-erių metų veiklos Lietuvoje jubiliejų. 

Šia proga automobiliai  ŠKODA FABIA   su gausia bazine ir papildoma įranga 
dabar už ypatingą jubiliejinę kainą! 

 

Visiems    Škoda Fabia    modeliams nemokamai suteikiama 5 metų/150.000 km garantija 

Modeliams    Škoda Fabia Ambition     papildomai dovanojamas 538 EUR vertės įrangos paketas: 
✓ Projekciniai priekiniai žibintai H7 su intergruotomis LED dienos šviesomis  (PK7) 
✓ Pramoginė-informacinė sistema SWING  (2 DIN, 5“ spalvinis jutiklinis ekranas, automobilio nustatymų meniu, FM radijas su RDS, USB 

jungtis, SD kortelės lizdas, MP3 ir WMA formatų nuskaitymas) + Bluetooth + telefono valdymas  (RAD) 
  

 

 
FABIA 

 
Vid. 
sąn. 

CO2 
 

Active Active  Ambition Ambition  Style Style  

 
Variklis / transmisija 

 
l/100 km g/km 

 
***2** ***2** ***3** ***3** ***4** ***4** 

NJ3*C4 1.0 MPI 44 kW (60 AG) M5 4,9 110 
 

11.033 9.974 12.189 11.125 — — 

NJ3*E4 1.0 MPI 55 kW (75 AG) M5 4,9 111 
 

11.433 10.349 12.587 11.503 14.188 13.051 

NJ3*M4 1.0 TSI 70 kW (95 AG) M5 4,4 101 
 

12.215 11.081 13.369 12.242 14.969 13.790 

NJ3*N5 1.0 TSI 81 kW (110 AG) M6 4,4 103 
 

13.105 11.915 14.260 13.083 15.859 14.632 

NJ3*ND 1.0 TSI  DSG 81 kW (110 AG)  A7 4,6 106 
 

14.605 13.320 15.759 14.502 17.359 16.050 

  
 
 

  
  

 
 

 
 

 

 
FABIA COMBI 

 
Vid. 
sąn. 

CO2 
 

Active Active  Ambition Ambition  Style Style  

 
Variklis / transmisija 

 
l/100 km g/km 

 
***2** ***2** ***3** ***3** ***4** ***4** 

NJ5*E4 1.0 MPI 55 kW (75 AG) M5 4,9 111 
 

11.883 10.769 13.037 11.928 14.638 13.477 

NJ5*M4 1.0 TSI 70 kW (95 AG) M5 4,4 101 
 

12.665 11.503 13.820 12.667 15.419 14.216 

NJ5*N5 1.0 TSI 81 kW (110 AG) M6 4,4 103 
 

13.555 12.336 14.710 13.509 16.309 15.058 

NJ5*ND 1.0 TSI  DSG 81 kW (110 AG) A7 4,6 107 
 

15.055 13.742 16.210 14.927 17.809 16.476 

 
Visos kainos nurodytos, įskaitant 21% PVM    Garantija: 4 metai iki 120.000 km ridos   
  Garantija kėbului – 12 metų 

 
 

TSI – Turbobenzininis variklis su tiesioginio įpurškimo sistema  
DSG – Automatinė transmisija 

  

 
 
 
 

   

ŠŠKKOODDAA  FFAABBIIAA  
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ŠKODA Fabia ir Fabia Combi bazinė įranga Active Ambition Style 

Išorės dizainas    

5 durų kėbulas   

Plieniniai ratlankiai  6J x 15" su gaubtais DENTRO    — 

Lengvo lydinio ratlankiai MATO  6J x 15" - 4 vnt.   

Kėbulo spalvos išorinės durų rankenėlės ir veidrodžiai   

Halogeniniai priekiniai žibintai H4 su skaidria optika ir dienos šviesomis   — 

Projekciniai halogeniniai priekiniai žibintai H7 su skaidria optika ir LED dienos šviesomis  
 

/ 

  


LED galinio registracijos numerio apšvietimas   

Integruoti į veidrodžius šoniniai posūkių rodikliai   

Tonuoti langai   

Kėbulo spalva dažyti bamperiai   

Blizgi juoda B statramsčių apdaila   

Juodos spalvos radiatoriaus grotelių rėmelis  — — 

Chromuotas radiatoriaus grotelių rėmelis —  

Plastikinis variklio dangtis (išskyrus 1.0 44 kW MPI)   

Vidaus dizainas    

Interjeras ACTIVE BLACK, priekinės panelės apdaila WILD GREY GRAIN  — — 

Interjeras AMBITION GREY, priekinės panelės apdaila LIGHT BRUSHED FOIL  —  — 

Interjeras STYLE BLACK, priekinės panelės apdaila DARK BRUSHED FOIL — — 

Prietaisų skydelis ACTIVE  — — 

Prietaisų skydelis AMBITION/STYLE (chromuoti spidometro ir tachometro apvadai, daugiau piktogramų)  —  

3 stipinų vairaratis PUR  — — 

3 stipinų oda trauktas vairaratis su chromo elementais, Piano Black apdaila   

Mažas odos paketas   

Chromuoti ortiekių rėmeliai —  

Chromo paketas: pavarų perjungimo svirties dekoras ir apatinis rėmelis, rankinio stabdžio fiksatorius, klimato sistemos 
valdymo elementai 

—  

Juodos vidinės durų rankenėlės  — — 

Chromuotos vidinės durų rankenėlės —  

Saugumas    
Reguliuojamo aukščio vairuotojo ir priekinio keleivio saugos diržai   

5 tritaškiai saugos diržai   

5 reguliuojamo aukščio galvos atramos   

Neprisegto vairuotojo, keleivio ir galinių keleivių saugos diržo signalas    

Vairuotojo saugos oro pagalvė   

Keleivio saugos oro pagalvė   

Keleivio saugos oro pagalvės išjungimo funkcija    

Šoninės priekinės saugos oro pagalvės   

Užuolaidinės saugos oro pagalvės   

Imobilizatorius   

VIN kodas po priekiniu stiklu   

Degalų bako užraktas   

ISOFIX paruoša galinėse kraštinėse sėdynėse   

Dieninės važiavimo šviesos   

EASY LIGHT ASSIST - automatinis šviesų įsijungimas, Comming/Leaving home šviesos   

Šviesų aukščio reguliatorius vairuotojo pusėje   

Priekiniai rūko žibintai   

Galinis rūko žibintas   

3-čias stop žibintas   

Visų ratų diskiniai stabdžiai (išskyrus 1.0 44 ir 55 kW MPI)   

ESC – elektroninės stabilumo kontrolės sistema (įskaitant ABS, MSR, ASR, EDS ir HBA)    

XDS – elektroninis diferencialo blokavimas   

MULTI COLLISION BRAKE – stabdymo sistema, padedanti išvengti tolimesnio nekontroliuojamo automobilio judėjimo, 
suveikus  priekinėms oro pagalvėms 

  

Įkalnės asistentas   

Padangų slėgio monitoringas   

Automatiškai avarijos atveju įsijungiančios avarinės šviesos    

Išplėstos pėsčiųjų apsaugos priemonės (pagal 2 fazės reikalavimus): speciali priekinės dalies – bamperio, žibintų, variklio gaubto bei 
jo tvirtinimo, taip pat paties variklio dalių – konstrukcija, sumažinanti susidūrimo su pėsčiaisiais pasekmes 

  

Funkcionalumas    

Start/stop ir regeneracijos sistemos   

Vairo stiprintuvas (elektromechaninis)   

Reguliuojamo aukščio ir ilgio vairaračio padėtis     
Dėtuvė keleivio pusėje su dangteliu, be apšvietimo    
Dėtuvė keleivio pusėje su dangteliu ir apšvietimu    
Papildomas elektrinis oro šildytuvas su 1.4 TDI varikliais   
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ŠKODA Fabia ir Fabia Combi bazinė įranga (tęsinys)  Active Ambition Style 

Tachometras su integruotu skaitmeniniu laikrodžiu   

Borto kompiuteris   

Rastrinis tamsinimas priekinio stiklo viduryje   

Akinių skyrelis —  

Priekinis centrinis ranktūris su dėtuve   

Dėtuvės priekinių durų apmušimuose su vietomis 1,5L buteliui   

Laikiklis gėrimams centrinėje konsolėje   

Dėtuvės galinių durų apmušimuose su vietomis 0,5L buteliui    

Vientonis garso signalas  — — 

Dvitonis garso signalas —  

Neišjungtų šviesų perspėjantysis signalas   

12V rozetė centrinėje konsolėje   

Vidaus apšvietimo aktyvacija nuo priekinių ir galinių durų   

Priekinis salono lubų šviestuvas   

Vairuotojo saulės skydelis su juostele   

Keleivio saulės skydelis be juostelės   

Parkavimo bilietų laikiklis po priekiniu stiklu   

Elektromagnetinis bagažinės užraktas   

Bagažinės apšvietimas (1 šviestuvas)   

Tvirtinimo kilpos bagažinėje (4 vnt.)   

Dėtuvė bagažinėje, kairėje pusėje —  

Atsarginis ratas (plieninis), keltuvas, ratų raktas   

Priekiniai ir galiniai purvasaugiai   

Kišenės priekinių sėdynių nugarėlėse —  

Tinklinės kišenėlės priekinių sėdynių šonuose —  

Atlenkiamas, nedalomas galinės sėdynės atlošas  — — 

Atlenkiamas ir dalinamas (60:40) galinės sėdynės atlošas    

TOP-TETHER – papildomas viršutinis vaikiškos kėdutės tvirtinimo taškas    

Priekiniai AERO tipo valytuvai (4 dažnio intervalai)   

Galinio lango valytuvas su plovimo sistema ir fiksuotu intervalu   

Šildomas galinis langas   

Saugos liemenės laikiklis durų apmušime   

Pakeliama bagažinės lentynėlė (HB)   

Roletinė bagažinės užuolaidėlė (Combi)   

Paruoša stogo bagažinės skersinių sijų montavimui (HB)    

Funkcinis paketas (kabliukai krepšiams bagažinėje, skaitymo lemputės vairuotojui ir keleiviui, galinis salono šviestuvas, 
saulės skydeliai su veidrodėliais) 

  

Skėtis po keleivio sėdyne —  

Tekstiliniai kilimėliai   

Komfortas    

Centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu (1 nuotolinis užlenkiamas raktas + 1 paprastas raktas)  — — 

Apsauga su vidaus monitoringu, centrinis durų užraktas, 2 sulankstomi nuotolinio valdymo raktai   

EASY START  - variklio užvedimas mygtuku —  

Mechaniškai valdoma šildymo sistema  — — 

Oro kondicionierius CLIMATIC   — 

CLIMATRONIC  - oro kondicionierius su elektroniniu reguliavimu ir drėgmės jutikliu —  

Vidinės oro recirkuliacijos režimas, žiedadulkių filtras   

Elektra valdomi ir šildomi veidrodžiai   

Elektra valdomi priekiniai langai   

Elektra valdomi galiniai langai —  

Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė   

Reguliuojamo aukščio keleivio sėdynė   

Šildomi priekinio stiklo plovimo purkštuvai    

Šildomos priekinės sėdynės   

SPEEDLIMITER – greičio ribotuvas   — 

Kruizo kontrolės sistema + SPEEDLIMITER – greičio ribotuvas   

MAXIDOT ekranas   

4 užlenkiamos lubų rankenos, galinės - su kabliukais drabužiams   

Ledo gramdiklis, įrengtas degalų bako dangtelyje   

Radijo paruoša su 4 garsiakalbiais priekyje   — 

Škoda Surround garso sistema su 6 garsiakalbiais (4 priekyje, 2 gale)    

Radijas BLUES (1 DIN su integruotu skyreliu, FM, RDS, SD, MP3, WMA, USB)   — 

Pramoginė-informacinė sistema SWING (2 DIN, 5“ spalvinis jutiklinis ekranas, automobilio nustatymų meniu, FM, RDS, USB, 
SD, MP3, WMA) 

  

DAB – skaitmeninis radijo imtuvas   
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 — standartinė įranga  — užsakoma įranga —  — negalima įranga 
 

Kodas ŠKODA Fabia ir Fabia Combi papildoma įranga  Active Ambition Style 

EM1 DRIVER ALERT – nuovargio perspėjimo sistema + RAB/RAD/RAF/RAG/PNA/PNB — 41 41 

KA1 Galinio vaizdo kamera Act: + RAD, PKV    
Amb: + RAD/RAF/RAG/PNA/PNB 

267 267 267 

NG7 Dviračių laikiklis bagažinėje (Combi)  192 192 192 

PCC Spalvų koncepcija – COLOR CONCEPT (kita spalva dažytas stogas, A-statramsčiai, veidrodėliai, 
ratlankiai) (HB) 

 + PJ4/PJR/PJS/PJW    
231 231 231 

PDR Apsauga su vidaus monitoringu, centrinis durų užraktas su nuotoliniu valdymu ir su SAFE 
funkcija, 2 sulankstomi nuotolinio valdymo raktai 

Act:  + PKV 
231  — 

PDS EASY START  - variklio užvedimas mygtuku + apsauga su vidaus monitoringu, centrinis durų užraktas 
su nuotoliniu valdymu ir su SAFE funkcija, 2 sulankstomi nuotolinio valdymo raktai  

 
— 207  

PDT KESSY  - beraktė durų rakinimo bei variklio užvedimo sistema (su SAFE funkcija), 2 sulankstomi 
nuotolinio valdymo raktai 

 
— 388 181 

PG0 Stogo bagažinės išilginės sijos – juodos spalvos (Combi)  178 178 178 

PG1 Stogo bagažinės išilginės sijos – sidabro spalvos (Combi)  255 255 255 

PG5 Panoraminis stoglangis (neatidaromas, nėra akinių skyrelio) (HB) Act: + PKV 732 698 698 

PG6 Panoraminis stoglangis  (neatidaromas, nėra akinių skyrelio) + juodos spalvos stogo 
bagažinės išilginės sijos  (Combi) 

Act: + PKV 
912 876 876 

PG7 Panoraminis stoglangis  (neatidaromas, nėra akinių skyrelio) + sidabro spalvos stogo 
bagažinės išilginės sijos  (Combi) 

Act: + PKV 
990 954 954 

PGN Dvigubos bagažinės grindys (Combi)  135 135 135 

PHE Oro kondicionierius  1.028   

PHF CLIMATRONIC  - oro kondicionierius su elektroniniu reguliavimu ir drėgmės jutikliu  — 333  

PH2 SUNSET  - labiau tamsinti langai nuo galinių durų  147 147 147 

PKD Paketas rūkantiesiems (pridegiklis ir peleninė)  26 26 26 

PKV Funkcinis paketas (kabliukai krepšiams bagažinėje, skaitymo lemputės vairuotojui ir keleiviui, galinis  
salono šviestuvas, saulės skydeliai su veidrodėliais) 

 
50   

PK4 Blogų kelių paketas  180 180 180 

PK5 Integruota priekinių žibintų plovimo sistema   130 130 130 

PK7 Projekciniai priekiniai žibintai H7 su integruotomis LED dienos šviesomis  
217 

217 

  
 

PL1 Mažas odos paketas (3-stipinų oda aptrauktas vairaratis, Piano Black apdaila)  224   

PL2 Mažas odos paketas (3-stipinų multifunkcinis oda aptrauktas vairaratis su radijo 
valdymu, Piano Black apdaila) 

+ 9S5 
337 114 114 

PL3 Mažas odos paketas (3-stipinų multifunkcinis oda aptrauktas vairaratis su radijo ir 
telefono valdymu, Piano Black apdaila) 

+ RAD/RAF/RAG/PNA/PNB    
Amb: + 9S5   Act: + 9S5, PKV 

354 130 130 

PL8 Mažas odos paketas (3-stipinų multifunkcinis oda aptrauktas vairaratis Supersport , su 
radijo ir telefono valdymu, Piano Black apdaila) 

+ RAD/RAF/RAG/PNA/PNB       
Act/Amb: + 9S5 

— 234 234 

PLI ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptyvi kruizo kontrolė (radaras, 
automatinis distancijos palaikymas).  
Negalima su 1.0 44 ir 55 kW MPI varikliais 

+ RAB/RAD/RAF/RAG/PNA/PNB, 
PL2/PL3/PL5/PL6/PL8 

Act/Amb: + 9S5        
712 668 520 

PR1 EASY LIGHT ASSIST - automatinis šviesų įsijungimas, Comming/Leaving Home šviesos   55 55  

PR4 RAIN-LIGHT ASSISTANT - automatinis šviesų įsijungimas + lietaus jutiklis + automatiškai tamsėjantis 
vidinis veidrodis, tunelio šviesos, Comming/Leaving home šviesos  

 
— 270 154 

PSI SIMPLY CLEVER  paketas – tinklelių programa, lanksti dėtuvė bagažinėje, telefono laikiklis, 
skyrelis šiukšlėms 

 
74 74 74 

PSJ SIMPLY CLEVER  paketas (versija rūkantiesiems) – tinklelių programa, lanksti dėtuvė bagažinėje, 
telefono laikiklis, skyrelis šiukšlėms, pridegiklis ir peleninė 

 
81 81 81 

PSP Sportinė pakaba  132 132 132 

PSS Sportinės priekinės sėdynės Su interjeru BL/BN — 207 207 

PS0 Škoda Surround garso sistema su 6 garsiakalbiais (4 priekyje, 2 gale)  + RAB/RAD 69 69  

PW1 Priekiniai rūko žibintai  209   

PW2 Priekiniai rūko žibintai su CORNER funkcija   314 105 105 

PW5 Galiniai elektra valdomi langai  — 173  

QH1 Valdymas balso komandomis + 9S5, 9WT, RAF/RAG/PNA/PNB, 
PL3/PL6/PL8 

— 18 18 

QV3 DAB – skaitmeninis radijo imtuvas + RAB/RAD/RAF/RAG/PNA/PNB    105 105  

RAB Pramoginė-informacinė sistema SWING  (2 DIN, 5“ spalvinis jutiklinis ekranas, automobilio nustatymų 
meniu, FM, RDS, USB, SD, MP3, WMA) 

 
202 202  

RAD Pramoginė-informacinė sistema SWING  (2 DIN, 5“ spalvinis jutiklinis ekranas, automobilio nustatymų 
meniu, FM, RDS, USB, SD, MP3, WMA) + Bluetooth + telefono valdymas 

Act. + PKV 
321 

321 

  
120 

RAF Pramoginė-informacinė sistema BOLERO  (2 DIN, 6,5“ spalvinis jutiklinis ekranas, automobilio 
nustatymų meniu, FM, RDS, USB, SD, MP3, WMA) + Bluetooth + telefono valdymas, SMS, Škoda 
Surround garso sistema su 6 garsiakalbiais 
Su panoraminiu stoglangiu (PG5/PG6/PG7) – kodas RAG 

 

— 519 250 

PNA Pramoginė-informacinė ir navigacinė sistema AMUNDSEN  (2 DIN, 6,5“ spalvinis jutiklinis ekranas, 
automobilio nustatymų meniu, FM, RDS, USB, SD, MP3, WMA) + Bluetooth + telefono valdymas, SMS, 
Škoda Surround garso sistema su 6 garsiakalbiais. Europos žemėlapiai (SD kortelėje). Nemokamas 3 
metų atnaujinimas internetu 
Su panoraminiu stoglangiu (PG5/PG6/PG7) – kodas PNB 

 

— 1.060 791 

9WT SMART LINK + (įskaitant SMARTGATE)  – sąsaja su mobiliaisiais įrenginiais + 9S5, RAF/RAG/PNA/PNB, 
PL3/PL6/PL8 

— 168 168 
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Kodas ŠKODA Fabia ir Fabia Combi papildoma įranga (tęsinys)   Active Ambition Style 

VF2 Nerūdijančio plieno pedalų apdaila  88 88 88 

1D2 Priekabos vilktis, nuimama bei užrakinama   466 466 466 

1D7 Paruoša priekabos vilkčiai  108 108 108 

3CB Tinklinė bagažinės skyriaus pertvara (Combi)  106 106 106 

3L3 Reguliuojamo aukščio priekinės sėdynės  60   

3NC Atlenkiama ir daloma galinė sėdynė (Combi)  144   

3NN Atlenkiamas ir dalomas galinės sėdynės atlošas (HB)  134   

4A3 Šildomos priekinės sėdynės  200 200  

6E1 Priekinis centrinis ranktūris  115 115  

6K2 FRONT ASSIST – radaro pagrindu veikianti sistema su automatiniu stabdymu Act. + 9S3/9S5 284 284 284 

7X1 Galinė parkavimo sistema  267 267 267 

7X2 Priekinė ir galinė parkavimo sistema + RAB/RAD/RAF/RAG/PNA/PNB 575 575 575 

8T2 Kruizo kontrolės sistema  147 — — 

8T9 SPEEDLIMITER – nustatyto greičio ribotuvas  43  — 

8T6 Kruizo kontrolės sistema + SPEEDLIMITER (nustatyto greičio ribotuvas)   190 147  

9S3 Borto kompiuteris  52   

9S5 MAXI DOT ekranas  226 175  

WI1 Interjeras  JEANS BLUE  (Ambition BN + priekinės panelės apdaila  White Piano )  + PL8 — 52 — 

WI2 Interjeras  JEANS BLUE  (Style BN + priekinės panelės apdaila  White Piano ) + PL8 — — 0 

WIX Interjeras  JEANS BLUE  (Ambition BN + priekinės panelės apdaila  Dark Brushed )   — 52 — 

WIY Interjeras  JEANS BLUE  (Style BN + priekinės panelės apdaila  Dark Brushed )  — — 0 

PI3 Salono priekinės panelės apdaila  BASKET MATT (Ambition)   — 18 — 

PI4 Salono priekinės panelės apdaila  LIGHT BRUSHED (su Ambition ir raudonu interjeru Cayenne – BM)  — 52 — 

5ML Salono priekinės panelės apdaila  BLACK PIANO   — — 0 

5MQ Salono priekinės panelės apdaila  BASKET MATT  — — 0 

EA9 Pratęsta garantija – 5 metai iki 150 000 km ridos  154 154 154 

PKL N1 kategorijos automobilis (4 sėdimos vietos, be saugos diržų užsegimo kontrolės gale)   84 0 0 

TA Techninės apžiūros komplektas (vaistinėlė, gesintuvas, avarinio sustojimo ženklas, šviesą 
atspindinti liemenė) 

 
40 40 40 

 

 — standartinė įranga    — FABIA 25 standartinė įranga  —  — negalima įranga   
 
 

Dažai Spalvos  EUR 

*MET 8E8E – Brilliant Silver G0G0 – Denim Blue  F6F6 – Quartz Grey  8X8X – Race Blue   
4K4K – Cappuccino Beige 1Z1Z – Black Magic  P7P7 – Rallye Green  2Y2Y – Moon White  
6X6X – Rio Red (iki 2017 rugpjūčio) 

385 

*SPE J3J3 – Laser White 255 

*CHR 9P9P – Candy White  8T8T – Corrida Red 130 

*UNI Z5Z5 – Pacific Blue 0 

 
  



Šiame kainyne pateiktos kainos ir informacija buvo teisingi spausdinimo metu. “Škoda” nuolat tikslina, pildo duomenis, todėl ši informacija gali būti keičiama, nepranešus iš anksto. Įgaliotasis “Škoda” atstovas suteiks  Jums 
informaciją apie paskutinius pasikeitimus ir tikslias kainas. A06 MY2018 – 2018CW01 Rev. 2017-11-24  2017-12-05 

 

Kodas ŠKODA Fabia ir Fabia Combi papildoma įranga (tęsinys)   Active Ambition Style 

PJ1 Plieniniai ratlankiai su dekoratyviniais gaubtais DENTRO  6J x 15  - 4 vnt. 

   

  — 

PJ2 Lengvo lydinio ratlankiai  MATO 6J x 15  - 4 vnt. 

   

528 528  

PJE Lengvo lydinio ratlankiai  MATONE  6J x 15  - 4 vnt. 

   

528 528 0 

PJ3 Lengvo lydinio ratlankiai  ROCK 7J x 16  - 4 vnt. 

+ PJA    

784 784 256 

PJ4 Lengvo lydinio ratlankiai  ANTIA  7J x 16  - 4 vnt. 
- HB su PCC - COLOR CONCEPT  **4E  sidabrine spalva dažytu stogu 

+ PJA    

784 784 256 

PJM Lengvo lydinio ratlankiai  ANTIA  7J x 16  - 4 vnt., dažyti juodai 
- HB su PCC - COLOR CONCEPT  **1Z  juoda spalva dažytu stogu  – PJS 

 

+ PJA    

— 888 360 

PJN Lengvo lydinio ratlankiai  ANTIA  7J x 16  - 4 vnt., dažyti baltai 
- HB su PCC - COLOR CONCEPT **7T  balta spalva dažytu stogu  – PJW  

 

+ PJA    

— 888 360 

PJP Lengvo lydinio ratlankiai  ANTIA  7J x 16  - 4 vnt., dažyti raudonai 
- su Ambition: negalima BM 

+ PJA   

— 888 360 

PJ5 Lengvo lydinio ratlankiai  CLUBBER  7J x 17  - 4 vnt. 

+ PJA    

1.040 1.040 512 

PJ6 Lengvo lydinio ratlankiai  CAMELOT  7J x 17  - 4 vnt. 

+ PJA    

1.040 1.040 512 

PJA Laikinas atsarginis ratas, veržliaraktis, keltuvas   0 0 0 

1PD Ratų sraigtai su apsauga nuo vagystės  31 31 31 

 


