
Sprawdź bogatą i wyjątkowo atrakcyjną ofertę 
oryginalnych akcesoriów ŠKODY – wysokiej jakości, 
spełniających normy bezpieczeństwa i idealnie  
dopasowanych do Twojego samochodu.

O szczegóły zapytaj Doradcę Serwisowego. 

ŠKODA Serwis od 1.06.2018 r. do 31.08.2018 r.

PODRÓŻ BEZ 
NIESPODZIANEK
za to z akcesoriami



Bagażniki dachowe

Uchwyty rowerowe na dach

CITIGO 3D (1ST071126) 

CITIGO 5D (1ST071126A) 

FABIA III HATCHBACK (6V6071126)

RAPID LIFTBACK (5JA071126) 

RAPID SPACEBACK (5JJ071126) 

OCTAVIA (5E5071126)

SUPERB III LIMUZYNA (3V5071126)

 873 zł 

 873 zł 

 526 zł 

 554 zł 

 554 zł 

 582 zł 

 857 zł 

Klasyczny (000071128D) 

Aluminiowy (000071128E) 

 248 zł 

 428 zł 



Uchwyt na hak holowniczy

Na 2 rowery (000071105F) 1407 zł

Belki poprzeczne relingów dachowych

FABIA III COMBI (6V9071151) 

OCTAVIA III COMBI (5E9071151) 

KAROQ (57A071151)

KODIAQ (565071151) 

SUPERB III COMBI (3V9071151)

 493 zł

 518 zł

 621 zł

 651 zł

 651 zł



Lodówki samochodowe termoelektryczne

Fotelik samochodowy

Isofix Duo plus Top Tether od 9 do 18 kg (DDA000006)  1723 zł 

Pojemność 15 l (5L0065400)

Pojemność 20 l (000065400G)

 528 zł 

 520 zł 



Koncentrat (1:100) płynu letniego do spryskiwaczy  
 8 zł

 35 zł

 35 zł

 35 zł

 35 zł

 35 zł

 
 35 zł

 35 zł

 35 zł

 35 zł

 39 zł

 68 zł

40 ml (000096311E)

Środek do usuwania owadów i czyszczenia powierzchni  
szklanych 300 ml (000096300C) 

Środek do polerowania powierzchni szklanych 250 ml 
(000096329A) 

Środek do konserwacji powierzchni gumowych 250 ml 
(000096310D)

Uniwersalny środek do czyszczenia wnętrza 500 ml 
(000096301C) 

Środek czyszczący do deski rozdzielczej 250 ml  
(000096307D) 

Emulsja do czyszczenia skóry 250 ml (000096323G)

Emulsja do konserwacji i pielęgnacji skóry 250 ml 
(000096323H)

Szampon myjąco-woskujący 500 ml (000096315C) 

Wosk ochronno-nabłyszczający 250 ml (000096317D)

Żel do czyszczenia obręczy kół 500 ml (000096304C)

Zestaw letnich kosmetyków – żel do czyszczenia obręczy kół 
500 ml, środek do usuwania owadów i czyszczenia powierzchni 
szklanych 300 ml, letni płyn do spryskiwaczy – koncentrat [1:100] 
40 ml + gąbka (000096356B)

Letnie kosmetyki samochodowe



Twój Autoryzowany Partner Serwisowy

Ceny sugerowane brutto zawierają podatek VAT 23%. 
Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego 
asortymentu oryginalnych akcesoriów ŠKODY. 

Szczegółowe informacje na temat asortymentu ŠKODA 
Oryginalne akcesoria, a także aktualnych cen, warunków 
i terminów dostawy uzyskać można u Autoryzowanych Dealerów 
i Partnerów Serwisowych ŠKODA AUTO.

Wszystkie dane techniczne i konstrukcyjne oraz informacje 
dotyczące wyposażenia, materiałów, gwarancji i wyglądu były 
aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Producent 
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dowolnych zmian.

skoda-auto.pl

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 
Dostępność i warunki oferty mogą ulec zmianie. Warunki oferty określa 
umowa.

Zapraszamy do sklepu internetowego ŠKODY: sklep.skoda.pl


