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Nya ŠKODA Rapid Spaceback är en bil som skapar upp-

märksamhet och ny spännande design kompletterar den 

ständigt växande mångfalden av ŠKODA-modeller. Oav-

sett om du sitter bakom ratten eller står bredvid måste 

man njuta av Rapid Spacebacks linjer och det generösa 

bagageutrymmet. En fantastisk bil helt enkelt. Med 

attraktiva och praktiska produkter från ŠKODA Original 
Tillbehör kan du skräddarsy din Rapid Spaceback ännu 

mer och dra nytta av bilens fulla potential .

Det breda sortimentet av ŠKODA Original-tillbehör 

erbjuder praktiska förbättringar och möjligheten att 

förstärka bilens sportiga karaktär. Oavsett om du väljer 

ett sportpaket, barnstolar, lastbågar, eller ett praktisk 

säkerhetsnät kan du vara säker på att alla produkter från 

ŠKODA Original Tillbehör är skräddarsydda för din bil .

Produkter från ŠKODA Original Tillbehör är din garanti för 

kvalitet, säkerhet och 100 % kompatibilitet. 





Sport & design

Rapid förmedlar det nya formspråket från ŠKODA, tydliga linjer och rena ytor. Enkelheten och precision av 
konstruktionen utgör en perfekt grund för dekorativa tillbehör som dekorfolie eller yttre kromade element. 
Lättmetallfälgar i olika färgkombinationer förstärker det dynamiska och robust utseendet av modellen.



Set om stripes för baklucka (5JJ 064 317D i 
blanksvart utförande, 5JJ 064 317E
mattsvart 5JJ 064 317F och i sliverkulör)



Instegslister med inlägg 
i aluminium, skapar inte 

bara ett snyggt insteg 
utan skyddar också mot 

repor och slag 
(5JA 071 303)

Takkantsspoiler
påverkar luftströmmen 
bak på ett positivt sätt 
och hjälper till att hålla 

bakrutan ren. Bidrar också 
till bilens utseendet på ett 

positivt sätt (5JJ 071 646)

Högblank svart list fram, perfekt i kombination med andra svarta 
designelement till bilen (5JA 071 311A)Kromlist fram skapar en i ögonfallande kontrast i fronten (5JA 071 311)

Svarta instegslister
Elegant skydd för din bil 
samtidigt som du får ett 
snyggt insteg. Med Rapid 
logo. (5JA 071 303A)

Sportpedaler
Pedaler tillverkade i borstat stål och 
gummiyta med mycket gott grepp. För 
automatlåda (5E1 064 205) manuell väx-
ellåda (5E1 064 200)

 



Kvalitet, säkerhet och design
Bra grepp, pålitlig acceleration, kontrollerad 
kördynamik – knappast någon enskild komponent på 
en bil är lika viktig som hjulen. Både för säkerheten 
som för utseendet. Våra utvecklare, designers 
och ingenjörer utövar den svåra konsten att 
balansera form och funktion varje dag. De gör det 
genom att kombinera förstklassiga material med 
avancerad design för att på så vis få bästa möjliga 
funktionalitet. Dessutom testar de resultaten länge 
och intensivt tills man är säker på att de möter 
ŠKODAs krav på kvalité och säkerhet.

LÄTTMETALLFÄLGAR

För maximal kvalitet används 
avancerade datorberäkningar. 

Design och dimensionering 
baseras på detta.



Lättmetallfälg 7.0J x 17" Prestige för däck 215/40 R17
i mattsvart utförande (5JA 071 497A ZG6)

Lättmetallfälg 7.0J x 17" Ray för däck 215/40 R17
i silverkulör (5JA 071 497 8Z8)

Lättmetallfälg 7.0J x 17" Ray för däck 215/40 R17
svartmetallic utförande (5JA 071 497 FL8)

Lättmetallfälg 7.0J x 17" Ray för däck 215/40 R17
högblankt svart utförande (5JA 071 497 JX2)

Lättmetallfälg 7.0J x 17" Savio för däck 215/40 R17
högblankt svart utförande (5JA 071 497 FL8)

Lättmetallfälg 7.0J x 17" Savio för däck 215/40 R17
i mattsvart utförande (5JA 071 497 ZG6)



Lättmetallfälg 7.0J x 16" Antia för däck 215/45 R16
i silverkulör (5JA 071 496 8Z8)

Lättmetallfälg 7.0J x 16" Beam för däck 215/45 R16
i vitt utförande (5JA 071 496 FM9)

Lättmetallfälg 7.0J x 16" Dione för däck 215/45 R16
i silverkulör (5JA 071 496B 8Z8)

Lättmetallfälg 6.0J x 15" Carme för däck 185/60 R15
i silverkulör (5JA 071 495 8Z8)

Lättmetallfälg 6.0J x 15" Propeller för däck 185/60 R15
i silverkulör (5JA 071 495A 8Z8)

Lättmetallfälg 7.0J x 17" Camelot för däck 215/40 R17
i silverkulör (5JA 071 497A 8Z8)



Hjulsidor Dakara för hjul 6.0J x 15"; set om 4-delar
(5JA 071 455)

Hjulsidor Metis för hjul 5.0J x 14"; set om 4-delar
(5JA 071 454)

Skyddshylsor för hjulmuttrar, håller smuts 
borta och för en snyggare look;
silvergrå (1Z0 071 215 Z37),
för hjul med låsmuttrar (1Z0 071 215A Z37);
silvermetallic (1Z0 071 215 7ZS), för hjul med 
låsmuttrar (1Z0 071 215A 7ZS); svart högblank
(1Z0 071 215 9B9), för hjul med låsmuttrar
(1Z0 071 215A 9B9); mattsvart (1Z0 071 215 01C),
för hjul med låsmuttrar (1Z0 071 215A 01C)

Däckpåsar
Gör det möjligt att transportera och förvara däcken på 
ett skonsamt sätt. Försedda med ett kraftigt bärhand-
tag och integrerade fi ckor för förvaring av hjulmuttrar. 
Avsedda för däck och kompletta hjul på upp till 18" med 
en däcksbredd på upp till 245 mm. (000 073 900B)



Snygg inredning med matchande läderpaket

Litet sportpaket i läder skänker inredningen en sportig-look: 3-ekrad läderratt med rött inslag (5JA 064 241 3 sport ratt;
5JA 064 241A multifunktionsratt ); handbroms i rött läder (5JA 064 300); växelspaksknopp i rött läder för vänsterstyrda bilar (vänsterstyrda bilar - 5°MT 5JB 064 230,
6°MT 5JB 064 230A, 7°AT 5JB 064 220; högerstyrda bilar - 5°MT 5JC 064 230, 6°MT 5JC 064 230A, 7°AT 5JC 064 220)

(5°MP = 5-växlad manuell växellåda; 7°AP = sjustegad automatisk växellåda)



ŠKODA Touch Phone kit för säker telefonanvändning under färd; enkel kontroll 
via touch skärm. Multifunktion med stöd för att ansluta 2 mobiltelefoner 
(000 051 473R)

Amundsen+ navigation system: Radio med navigation med kartdata för västra eller 
östra Europa. Bluetooth handsfree och stöd för SD, SDHC och MMC minneskort. 
Spelar CD format och ljudfi ler som MP3, WMA, OGG och AAC formats, CD-växlare 
eller MDI anslutning, TMC traffi c support, och styrning via 5" TFT färgskärm; Västra 
Europa (5J0 051 230B); Östra Europa (5J0 051 230C)

Rapid Spaceback blir ännu trevligare med ŠKODA Original Tillbehör. Du 
behöver inte köra vilse på okända platser, ha tråkigt under långresor 
eller problem i samband med telefonsamtal. Låta dig vägledas med hjälp 
av navigationssystem, låt radion framföra din favoritmusik och med 
handsfree hantera dina kontakter och telefonsamtal. 

Musik och kommunikation



Kit för montering av icke original radio för bilar förberedda 
för icke original radio (AZO 700 001)

Anlsutningskabel för USB och 3.5mm 
kontakt – Apple (5JA 051 446G)
Anslutningskabel för USB – mini USB 
(5JA 051 446H)
Anslutningskabel USB – micro USB  
(5JA 051 446J)

Radio Swing: CD spelare för ljud CD och MP3 eller WMA 
ljudfi ler, förstärkare 4x20W, digital ljudomvandlare med 
equaliser (5J0 035 161E)

Radio Blues: CD spelare av CD och MP3 ljudfi ler, AM/FM 
med RDS system, elektronisk kryptering för stöldskydd, 
förstärkare 4x20W (5J0 057 156A)

Navigation SD kort
för Amundsen+ navigationssystem;

Västra Europa (3T0 051 255D);
Östra Europa (3T0 051 255E)



Komfort & skydd

En bil är lite som ett andra hem. För att hålla snyggt och prydligt kan du 
skydda med textil- och gummimattor. De samlar smuts och fukt, har halkfria 
ytor, och deras form ramar in golvet perfekt. Textilmattor ger en behaglig 
känsla och gummimattor är optimala för användning i dåligt väder. Mattorna 
kan tas ut när som helst, tvättas eller bytas efter behov. 

Hållfasthet
Visste du att textilmattor från ŠKODA Original Tillbehör klarar den så kallade 
high-heel test? Testet simulerar en förare som trycker klacken, med 45 ° 
vinkel, 5 mm djupt in i mattytan i både torra och våta förhållanden.

Dessutom genomgår mattorna ett nötningstest som motsvarar 60.000 
tillryggalagda km och där bland annat infästningen mot golvet testas. 
Testet är utformat för att fastställa slitstyrka, särskilt mot golvinfästningen, 
där mattan ska kunna tas ur och läggas i upprepade gånger.

Liknande infästningar fi nns i alla fordon i Volkswagen-gruppen.

Golvmattor

Maskin för "high-heel test"

Alla ŠKODA Original Tillbehör delar ett gemensamt ord – praktisk. Ett brett 
utbud av okomplicerad, "smarta" lösningar säkerställer att Rapid Space-
back blir en vän i vardagen, precis som alla andra ŠKODA modeller. Kanske 
blir den ännu mer!

Högkvalitativa textilmattor med Ra-
pid logo är tillverkade av tjock vävd 
velour och erbjuder hög komfort och 
nötningstålighet. Den perfekt
passformen och de halkfria infäst-
ningar till golvet håller dem på plats 
i varje situation. Set om 4-delar, Pre-
stige (5JB 061 404B för vänsterstyrda 
fordon, 5JC 061 404B för högerstyrda 
fordon), Standard (5JB 061 404C för 
vänsterstyrda fordon, 5JC 061 404C 
för högerstyrda fordon)

Gummimattor ger perfekt 
skydd under dåligt väder. De 
samlar upp smuts och fukt 
och är lätt att rengöra. Set 
om 4-delar för vänsterstyrda 
bilar (5JB 061 550) för höger-
styrda (5JC 061 550) 



Multimediahållare i centerkonsolen säker-
ställer snabb tillgänglighet och komfort till din 
telefon eller mediaspelare. (5JA 051 435A)

Allt har sin plats, även i en Space-
back! Skräps läggs i papperskorgen 
som placeras i främre dörrfacket. 
(5JA 061 107 9B9 - Svart)
(5JA 061 107 WC4 - Ljus)Farthållaren är ett elektroniskt hjälpmedel som 

kan styra bilens hastighet. Den kan hjälpa dig att 
hålla hastighetsbegränsningar och är speciellt 
praktisk på långfärd. Systemet lagrar och håller 
den hastighet föraren valt. En återtagningsfunk-
tion gör det möjligt att automatiskt accelerera upp 
till den tidigare inställda hastigheten sedan du 
bromsat och/eller växlat (5JB 054 690) med eller 
utan (5JB 054 690A) "computer on board".

Klädhängare ser till att dina kläder ser lika ny-
pressade ut när du kommer fram (3T0 061 127)

Termoelektrisk kylbox 20 l 
Kylda drycker under heta sommardagar 
eller ett varmt mellanmål under resan. 
Inga problem med Original kyl- och 
värmebox. Boxen har en volym om 
ca 20 liter och försäkrar dig om 
att innehållet alltid håller önskad 
temperatur. Tvålitersfl askor kan stå upp 
i boxen utan problem.
(000 065 400E)



Lastkantsskydd i transparent folie som skyddar 
stötfångaren bak vid i och urlastning. Enkel applice-
ring.(5JJ 071 363A)

Gummimatta för bagagerum gör att du kan lasta det mesta. 
Sportutrustning, lättare bygg- och trädgårdsmaterial, färg etc. 
5 cm höga kanter och med en anti-glid yta. (5JJ 061 190)

Bagagerumsinsats skänker maximalt skydd, även mot frätande 
vätskor. Höga kanter, extremt robust och lätt att rengöra 
(5JJ 061 162). Avdelare i aluminium
(3T0 017 254) Lastnät (5JJ 061 163) kan placeras invändigt.

Lastnät håller saker på plats och skapar ordning i bagageutrymmet. Ökar 
också personskyddet vid kraftig inbromsning. 
(5JJ 065 110) svart (5JJ 065 110C)



Dubbelsidig bagagerumsmatta för bagagerum. Textildelen 
ger ett allsidigt skydd och den andra sidan med sin tåliga anti-
glid yta passar för smutsiga och blöta transporter. 
(5JJ 061 163A)

Lastkantsskydd ger maximalt skydd av bilens 
bakparti vid i och urlastning.
(5JJ 071 316)

Bärbar bagagerumsinsats tillåter förvaringen av 
mindre föremål, en avdelare och höga kanter gör 
att de håller sig på plats. (5JA 061 109)



Praktisk skidpåse för transport av upp till 4-par 
skidor, längsgående blixtlås och komfortabla 
bärhandtag. Ett insytt band med låsfunktion kan 
fästas i bilens bälteslås. (DMA 600 004A)

Säkerhetsnät avgränsar på ett säkert sätt 
bagagerummet mot passagerarna så att 

inga föremål kan tränga in i kupén. Minskar 
varken lastkapaciteten eller sikten bakåt 

och är lämplig för djurtransporter. 
(5JJ 071 221)

Stänkskydd bak se beskrivning fram (5JJ 075 101)Stänkskydd fram skyddar bilen, underdel 
och sidor, samt andra trafi kanter mot kraftig 
nedsmutsning och stenskott. (5JA 071 111)



Isskrapa för placering vid tanklocket är ett bra exempel på 
"Simple Clever" lösningar, alltid tillgänglig och tillverkat i 
starkt material. Den kommer alltid göra jobbet. 
(5JA 096 010)

Den som en gång upptäckt komforten 
med ett armstöd vill aldrig vara utan. 
Ger extra stöd åt högerarmen och 
erbjuder ett extra förvaringsutrymme 
(5JA 061 123)



Transport

Med hjälp av produkter ur det breda sortimentet av ŠKODA Original-
tillbehör kan alla åka med, du får ändå med dig packning och den 
sportutrustning du behöver – sommar som vinter. Du har inte bara 
tillgång till det rymliga bagageutrymmet, du kan också lasta på taket 
där vi erbjuder olika praktiska och tillförlitliga lasthållare liksom olika 
typer av låsbara påbyggnadsdelar för t.ex cykel, skidor och snowboard.

Låsbar cykelhållare i aluminiumprofi l; kapacitet upp till 20 kg 
Cyckelhållare är rätt tillbehör för den målmedvetne cyklisten. Aerodynamisk 
utformad aluminiumprofi l och ett stag i kromat stål. Enkel montering med en 
vikt runt 3.2 kg. Cyckelhållaren testad i City-Crash test är låsbar. (3T0 071 128A)

Ej bild:
Låsbar cykelhållare med metallprofi l (3T0 071 128)

Lastkorg; inklusive lastnät och spännband (LBT 009 006)

Låsbar skid- och snowboardhållare med aluminiumprofi l;
lastar upp till 4 par skidor eller 2 snowboards (LBB 000 001)

Ej bild: 
Låsbar skid- och snowboardhållare i metallprofi l
Transportera upp till 4 par skidor eller 2 par snowboards - komfortabelt och 
säkert. Enkel montering, även med stora vantar på. Pull-out funktion gör 
lastning enkel. Kan även transportera en Wakeboard. Låsbar.

Låsbar skid- och snowboard box; lastar upp till 5 par skidor eller 4 snowboards; 
380-liter, City Crash Testad (5L6 071 175)

Så funkar City Crash
Tillbehören monteras på bilen med den last de är 
tänkta att bära. En typisk kollision i stadstrafi k är 
simulerad i en hastighet om ca 30 km/h. Lastsystemet 
får då inte lossna från sina fästen på bilen.



City Crash-testad lasthållare; lätt att montera och grunden i ett praktiskt lastlösningssystem 
(5JJ 071 126)

Avtagbar dragkrok perfekt när du då och då 
behöver koppla släpvagn. Kan enkelt tas bort 
med ett enkelt handgrepp. (5JJ 092 155)

Elkabelsats för bilar utan seriell förberedelse 
för dragkrok (vänsterstyrda bilar 5JB 055 204; 
högerstyrda bilar 5JC 055 204); för bilar med 
seriell förberedelse från fabrik (5JJ 055 204)

Ej bild:
Fast dragkrok (5JA 092 101A)



Med rätt verktyg kan man göra underverk. Med ŠKODA Original 
lasthållare kan du lasta nästan vad som helst, den är grunden 
för vårt lastlösningssystem där du sedan kan fästa cykelhålla-
re, skid-och snowboard hållare, takbox eller liknande.

Utformningen av vår lasthållare är perfekt avstämd för bilen 
och hindrar potentiella säkerhetsrisker som kan uppstå vid 
användning av icke-original tillbehör.

Alla våra tillbehör passerar krävande tester. Vi testar vatten-
täthet, beständighet mot korrosion, bärighet, styrka och håll-
barhet under en mängd olika förhållanden. Vid det så kallade 
City Crash test måste lasthållaren lastad med 90 kg sitta kvar 
på bilen under den enorma kraften av 12 G.

LASTHÅLLARE – LASTA TILL MAX

Datasimulering av materialspänningen vid infästningen av lastbågar



Cykelhållare för dragkrok som lastar 2 cyklar med vikt upp till 25 kg var. Låsvred (LBT 009 005) tillåter fl exibel hantering och säker montering (000 071 105B)



Säkerhet

När man har barn med sig i bilen vill man att de ska sitta så säkert som möjligt. En förutsättning för detta är att man har en bilbarnstol som håller hög kvalitet, har rätt storlek 
och är anpassad efter barnets vikt. Bland ŠKODA Original-tillbehör hittar du säkra och bekväma bilbarnstolar för barn på upp till 12 års ålder/36 kg. Alla våra bilbarnstolar har inte 
bara genomgått krävande tester, med mycket bra resultat, utan de är också väldigt funktionella. Dessutom har de inspirerande färgsättning, låg vikt och är enkla att hantera. 
Fler barnstolar fi nns hos din ŠKODA-handlare.



Självklart vill du att dina barn ska sitta så säkert som möjligt. Med barnstolar från ŠKODA 
Original Tillbehör med ISOfi x, Top Tether, fram- eller bakåtvänd åkning hittar du komfort och 
anpassning för alla åldrar.

Praktisk och mångsidig
Smart designade barnstolar tillåter inte bara att barnet sitta där bak, utan också nära föraren 
där du har bästa uppsikten. Stolarna ska kunna erbjuda många olika inställningar så de kan 
anpassas efter barnets längd och storlek. De kan ska också i vissa fall kunna används utanför 
bilen som en praktisk bärstol.

Djuplodande tester
Högsta möjliga säkerhet och kvalitet kan endast uppnås genom rigorösa tester. Därför är alla 
barnstolar från ŠKODA Original Tillbehör i linje med ECE 44.04 Europeiska säkerhetsföreskrifter 
och har dessutom passerat ett antal ytterligare tester. T. ex utmärkta resultat i Euro NCAP: s 
krocktest och framgångsrika tester för brandsäkerhet och skadliga ämnen.

BARNSTOLAR – SÄKERHET OCH KOMFORT FÖR DE MINSTA

Se video på test av barnstol

Original ŠKODA barnstol som framgångsrikt klarat 
Euro NCAP test.



Baby One Plus
barnstol
(5L0 019 900)

ISOfi x G 0/1
barnstol (5L0 019 905) 
med RWF ram för bakåtvänd 
åkning (DDF 000 003A)

BABY-SAFE Plus
barnstol
(1ST 019 907)



Wavo 1-2-3
barnstol
(5L0 019 900B)

ISOfi x DUO
plus Top Tether
barnstol
(DDA 000 006)

Wavo Kind
barnstol
(5L0 019 900C)

Sätesskydd för barnstol
(000 017 819A)

Kategori (vikt i kg)

Namn 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby One Plus 0–13

BABY-SAFE Plus 0–13

ISOfi x G 0/1 med RWF ram 0–18

ISOfi x DUO plus Top Tether 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36



Första-hjälpen kudde
(GFA 410 010DE)

Bilvårdsprodukter (Original bilvårdsprodukter, allt för inre 
och yttre vård)

Mekanisk startspärr, låser väx-
elspaken med specialnyckel.
För manuell växellåda (5JA 054 613) 
för automatisk växellåda
(5JA 054 613A)

Refl exväst i 100% polyester 
(3T0 093 056); även som orange 
(XXA 009 001)

Snöskyffel tillverkat i aluminium; 3-delar inkl. 
praktisk textilpåse; vikt 750 g (5L0 099 320) Varningstriangel (GGA 700 001A)Snökedjor (ej för Sverige) 



Låsmuttrar stoppar tjuven och fälgen kan 
endast monteras av med speciell låshylsa.
(000 071 597C)

Kit reservlampor inkl. säk-
ringar beroende på utrust-
ningsnivå. För bilar utan 
dimljus (5JA 052 000;
5JJ 052 000 XENON); för bilar 
med dimljus (5JA 052 000A; 
5JJ 052 000A XENON)

Bogserlina för belastning upp 
till 2 500 kg (GAA 500 001)

Larm med invändig övervakning som även fungerar om batteriet är frånkopplat. Larmet 
aktiveras automatiskt när bilen är låst och övervakar dörrar, motorhuv, tändningslås och 
fordonets interiör. Vid intrång tänder styrenheten bilens strålkastare och ett ljudlarm startar 
som varar i 25 sekunder och som sedan kan upprepas upp till 10 gånger i följd. 
(5JA 054 620)

Parkeringssensorer bak för övervakning
av potentiella hinder. Signalerar ett kort pip i 
intervall om en sekund om det fi nns ett hin-
der på ett avstånd av 140 cm från den bakre 
delen av bilen. Intervallet kortas kontinuer-
ligt och när du närmar dig 30 cm piper det i 
oavbruten ton.
(5JJ 054 630)





ŠKODA Auto konstruerar produkter i andan "Simply Clever". Med 
smarta, enkla lösningar försöker vi lösa vardagliga behov hos våra 
kunder. T. ex att du hittar isskrapan direkt i tanklocket, pratktiskt 
när bilen är täckt av snö, eller den dubbelsidiga bagagerumsmattan 
för olika typer av transporter. Bara några exempel på den berömda 
tjeckiska uppfi nningsrikedom som också återspeglar sig i Rapid 
Spaceback.

"Simply Clever" står inte bara för praktiska egenskaper, utan också 
att de är enkla och därför inte så dyra. Precis som ŠKODA-bilar, hög 
standard och användarvänlighet med fördelaktigt inköpspris.

Lasthållare
Öppnar för ökad lastförmåga och du komplettera med andra delar i 
vårt lastlösningssystem; t.ex cykelhållare, skidhållare och takboxar.

SIMPLY CLEVER



Däckpåsar
Satsen består av 4 delar och gör det 
möjligt att transportera och förvara 
däcken på ett smart sätt. Däckpåsarna 
är försedda med ett kraftigt bärhandtag 
och integrerade fi ckor för förvaring av 
hjulmuttrarna. Avsedda för däck och 
kompletta hjul på upp till 18" med en 
däcksbredd på upp till 245 mm.

Demonterbar snöspade
Snöskyffel i bilen, – varför inte? Spaden 
är tillverkad i en aluminiumlegering 
så den är enkel och lätt att hantera. 
Kan demonteras i tre delar och tar upp 
minimalt med plats i bagageutrymmet. 

Soppåse
Perfekt exempel på produkt i ŠKODA 
Simply Clever anda. Du har säkert 
funderat många gånger vart du ska 
lägga skräp, tuggummipapper och 
parkeringskvitton. Med ŠKODA soppåse 
blir det lätt som en plätt, fl yttbar och 
med utbytbar påse.





Historia

ŠKODA AUTO – ETT FÖRETAG I FULL BLOM
ŠKODA Auto är ett av dagens viktigaste bilföretag, uppskattat för 
sina praktiska produkter, kvalitén och förmågan att erbjuda bilar 
till ett utmärkt pris-/prestanda förhållande. ŠKODA fi nns på fl er 
än 100 marknader där försäljningen ökar för varje år och gör ett 
betydande bidrag i framgången för Volkswagen Gruppen. 

Historien om ŠKODA sträcker sig tillbaka till 1895 när produktion 
startades av Václav Laurin och Václav Klement. Först fokuserade 
de på produktion av cyklar, sedan även motorcyklar och 1905 
gjorde de sin första bil, en Voiturette A.

En viktig milstolpe för ŠKODA kom 1991 då bolaget gick in i tyska 
Volkswagen-koncernen och med dess hjälp blev en av världens 
starkaste biltillverkare.



BRED CYKELKOLLEKTION 
Cyklar är en del av ŠKODA historia och är så än i dag. 
Fabriken är en stolt partner av World Cycling Championships, 
Giro d'Italia och det berömda Tour de France. Kopplingen till 
cykel syns också i produkter från ŠKODA Original Tillbehör.

Hos oss hittar cyklister allt de behöver oavsett ålder eller 
fysisk nivå. Barncyklar för de yngsta idrottsutövarna, mid-level 
cyklar för vardagsmotionären och top-of-the-line cyklar för 
de riktiga entusiasterna. För första gången i ŠKODA historia 
erbjuder vi också en el-cykel. Ett omfattande sortiment av 
cykelkläder och tillbehör med ŠKODA Auto design fi nns också.

Upptäck ŠKODA Original cyklar



ŠKODA AUTO rekommenderar Castrol EDGE Professionalwww.skoda.se

Din ŠKODA återförsäljare:
Uppgifterna om leveransomfattning, utseende, prestanda, mått och vikter gäller vid tidpunkten för tryckning av denna broschyr. 
Alla uppgifter om utrustning och tekniska data gäller för den svenska marknaden. Eftersom ŠKODA kontinuerligt vidareutvecklar 
tillbehörsartiklarna förbehåller vi oss rätten till ändringar av leveransomfattning, design och färg utan föregående meddelande.

Miljölogon står för ŠKODA miljömedvetenhet som biltillverkare samt målen och ansvaret för en 
långsiktigt utveckling av företaget och vår gemensamma miljö.

ŠKODA Service App
Nära till hands.
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Ladda ner gratis från AppStore eller Android Market.


