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Kaitske auto algset välimust ja pikendage selle kestvust kvaliteetsete 
ŠKODA originaaltarvikute ja hooldustoodetega. Kõik tooted läbivad 
ulatuslikud laboratoorsed uuringud ja tagavad teie sõiduki välispinna ja 
interjööri kaitse ebasoodsate ilmastikutingimuste eest. 
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SISUSTUSE 
HOOLDUS
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ŠKODA originaaltarvikute autokosmeetika sarja toodetega saad kiiresti
eemaldada kõik plekid - muutes auto salongi taas värskeks ja puhtaks.

Soovitatavad tooted:

Üldpuhastusvahend
Universaalne 
puhastusvahend 
pihustiga sobib 
klaaside, plastik 
detailide, istmekatete 
puhastamiseks.  
Maht 500 ml
(000 096 301C) 
11 €

Nahkpolstri 
puhastusvahend
Nahapuhastusvahend 
on puhastusvahend 
spetsiaalselt naha 
puhastamiseks, nt istmed, 
polster. Tagab naha 
parema säilimise.
Maht 250 ml
(000 096 323G) 
9 €

Puhastusvahend 
armatuurlauale
Kvaliteetne puhastusvedelik, 
mis värskendab värvi 
plastdetailidel ja jätab 
satiinse tolmu tõrjuva läike.
Maht 250 ml
(000 096 307D) 
12 €

Nahkpolstri hooldusvahend
Antud naha kaitsevahend 
kaitseb igas toonis 
nahkpolstrit, tagab pindade 
elastsuse, enneaegse 
vananemise ja on mustust 
tõrjuv toote.
Maht 250 ml
(000 096 323H) 
14 €

Kompaktne  
puhastusvahend 2-IN-1
Kompaktne 
puhastusvahend kaks-
ühes sisseehitatud pihusti 
tõhusaks puhastamiseks ja 
spetsiaalne riie pühkimiseks. 
Mõeldud eelkõige näidikute 
klaasidele ja armatuuri 
pindadele.
(000 096 311T)
13 €
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KERE  
JA VÄRVI  
HOOLDUS
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Igapäevane kasutamine seab auto värvi ja kere ettearvamatutesse ilma-
oludesse, millele lisanduvad muud võimalikud ohud. Andke oma sõidukile 
parim kaitse ŠKODA originaaltarvikute autokosmeetika sarja toodetega.

Soovitatavad tooted:

Pesuaine koos vahaga
Pesemis- ja vahastusšampoon 
süvendab sõiduki läiget, 
taastab värvi sära ja pakkub 
suurepärast pikaajalist kaitset 
mustuse eest. Ideaalne käsitsi 
pesemiseks. See on põhjaliku 
puhastamise ja vaha komplekt 
ühes pudelis.
Maht 500 ml
(000 096 315C)
13 €

Nahkpolstri 
puhastusvahend
Nahapuhastusvahend 
on puhastusvahend 
spetsiaalselt naha 
puhastamiseks, nt istmed, 
polster. Tagab naha parema 
säilimise.
Maht 250 ml
(000 096 323G)
9 €

Kummidetailide 
puhastusvahend
Kummitoodete hooldusgeel 
on vahend spetsiaalselt
kogu auto kummidetailide 
hoolduseks. Seda kasutatakse
ennekõike kõigi akende, uste 
jms tihendite hooldamiseks ja 
puhastamiseks. 
(eis sobi pedaalikatete ja 
rehvide puhastuseks)
Maht 250 ml
(000 096 310D)
9 €

Poleerimisvaha
Tõhus vahend sõiduki 
kerevärvi kaitseks. Vahalakk 
taastab värvi läike ja 
sära tuhmidel pindadel 
- samal ajal pakkudes 
tugevat vastupidavust 
ilmastikumõjud. 
Maht 250 ml
(000 096 317D)
13 €

Nahkpolstri hooldusvahend
Antud naha kaitsevahend 
kaitseb igas toonis 
nahkpolstrit, tagab pindade 
elastsuse, enneaegse 
vananemise ja on mustust 
tõrjuv toote.
Maht 250 ml
(000 096 323H)
14 €
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RATASTE       
HOOLDUS
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Hoidke oma rattad ideaalses vormis - isegi ebatäiuslikes tingimustes.
Rõhutage oma sõiduki elegantset ja sportlikku vaimu säravate,
puhtaste ratastega.

Soovitatavad tooted:

Velgede  
puhastusvahend
Intensiivne 
puhastusvahend mis 
puhastab pidurdamisest 
tekkinud mustuse, pigi ja 
muud jäägid velgedelt.
Maht 500 ml
(000 096 304C)
15 €

Auto hooldusvahendite komplekt
Mitmeotstarbeline kosmeetiline 
hoolduskomplekt sisaldab: kõik ühes 
universaalset puhastusvahendit, 
armatuurlaua hooldusvahend, velje 
puhastusgeeli, hooldusvaha.
Veljeharja ja puhastuslapiga saate auto 
särama ja värvi läikima. Kõik esemed 
on mugavas kotis.
(000 096 356F)
58 €
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HOOAJALINE  
HOOLDUS

SUVI
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ŠKODA originaaltarvikute autokosmeetika sarja tooted kaitsevad teie autot suvisest ilmast tulenevate 
negatiivsete mõjude eest – hoia oma autot nii seest kui väljast puhtana.

Soovitatavad tooted:

Klaasipesu konsentraat
Klaasi puhastusaine 
kontsentraat 1: 100 veega 
lahjendatult on efektiivne 
vahend klaaside puhastuseks 
suvel. See eemaldab tolmu 
mustuse, putukad jäljed ja 
rasvased ladestused, ilma 
kere värvi või plastikute pinda 
kahjustamata.  
25 tk komplektis
(000 096 311E)
75 €

Auto puhastusvahendid
pesukäsn, puhastuslapp, läigestaja
(000 096 356E) 
10 €

Auto hooldusvahendid – suvine
Suvine autohooldusvahendite komplekt 
sisaldab:
• velgede puhastusvahendit geel (500 ml)
• putukate eemaldi (300 ml)
• aknapesu kontsentraat 1:100 (40 ml)
• putukate eemaldamise käsn
(000 096 356B)
22 €

Putukate eemaldusvahend
Putukaeemaldusvahend on 
tõhus vahend putukajääkide, 
õietolmu ja lindude 
väljaheidete puhastamiseks 
akendelt, kerelt ja plastikust 
auto detailidelt.  
Maht 500 ml
(000 096 300C)
12 €
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HOOAJALINE 
HOOLDUS

TALV
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Külm ilm võib olla keeruline igale sõidukile. ŠKODA originaaltarvikute 
autokosmeetika sarja tooted kaitsevad teie autot talveilma mõjude eest 
põhjaliku sise- ja välishooldusega.

Soovitatavad tooted:

Tuuleklaasilt 
jääeemaldusvahend
Jäätõrjevahend on aine,  
mis võimaldab kiiret jää 
eemaldamist
tuuleklaasilt, et tagada 
krapimisvabalt hea vaade.
Maht 500 ml
(000 096 322D)
13 €

Auto hooldusvahendid 
– talvine
Škoda Originaaltarvikute 
tooteseeria koosneb 
kõrgekvaliteetsetest 
ja loodussõbralikest 
toodetest sinu autole. 
Komplekt sisaldab: 
jäätumise takistajat  
(500 ml), jää sulatajat, 
valget uduvastast  
lappi (30 x 35 cm)  
ja jääkraabitsat.
(000 096 352H)
29 €

Klaasipesuvedeliku kontsentraat
Kontsentraat aknapesuvedelikule- 
talvine
Maht 500 ml
(000 096 319C)
7 €

Klaasipesuvedelik – 
talvine  
Klaasipesuvedelik talvine 
segu külmumispiiriga 
kuni -25 ° C.
Maht 3 L
(000 096 311G) 
14 € 
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Ärge aktsepteerige asendajaid: ŠKODA originaaltarvikute autokosmeetika 
sarja tooted garanteerivad, et teie auto näeb alati hea välja. Range testimine 
tagab ohutu ja ülitõhus kaitse teie ŠKODA sõidukile.
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WWW.SKODA.EEfacebook.com/skodaeesti instagram.com/skodaeesti

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

Moller Auto Pärnu OÜ  
Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 200 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ 
Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Viljandi, Tallinna 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee • www.skodatallinn.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee • www.skodalaagri.ee

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS  
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee

ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ 
Teliku 2, Rakvere  
Telefon: 601 8000 • info@skodarakvere.ee  
www.skodarakvere.ee

Märkus fotode kohta: Käesolevas kataloogis (brošüüris) äratoodud fotod on illustreeriva otstarbega ning pole mõeldud olema ühegi lepingu osa. Fotodel on kujutatud eelseeriana valminud autosid ning teatud illustratsioonid, 
funktsioonid, osad ja varustus võivad erineda seeriaautodest, samuti riigiti. Saamaks täpset ülevaadet funktsioonidest, osadest ja varustusest, palume võtta ühendust lähima ŠKODA müügiesindusega.

Oma Škodale sobivaid tarvikuid vaata ka Skoda e-poest – pood.skoda.ee


