SIMPLY CLEVER

ŠKODA Octavia – Tillbehör

ŠKODA Octavia kan leva upp till många förväntningar. Att den blivit så populär hos barnfamiljer och hos t.ex unga par med en aktiv
livsstil är därför inget att förvånas över. Men
Octavia har också blivit en populär företagsbil
liksom en trevlig bil att ta till jobbet. Octavia-ägare prioriterar så skilda saker – det är
här som ŠKODA Original Tillbehör kommer in
i bilden. Med dessa tillbehör kan du framhäva
det som just du tycker är viktigast med din bil
– som t.ex att ge den en sportigare look, att
prioritera komforten eller att förbättra transportmöjligheterna ännu mer.
De produkter som ingår i ŠKODA Original
tillbehör är i själva verket en förlängning av
våra standard- och extrautrustningsnivåer.
Därför har de alla också godkänts av ŠKODA
Auto. Bland andra fördelar kan nämnas deras
långa livslängd, säkerheten, att de är originalkonstruktioner och därför har exakt passform.
ŠKODA Original-tillbehör hittar du hos närmaste ŠKODA-handlare som mycket gärna hjälper
dig med goda råd och kvalificerad service.

Sport & design

Oavsett om du vill ha ett sportigare utseende eller bara vill lägga till en mer
individuell touch, kommer du säkert hitta den rätta lösningen med vårt
sport & design sortiment. Den enkla och exakta utformningen av den nya
Octavia-modellen utgör en perfekt grund för våra sportpaket och andra
dekorativa inslag från ŠKODA Original Tillbehör.

Sport Look paket: set med svart dekorfolie i kolfiberstruktur och bakspoiler för Octavia och en takkantspoiler för
Octavia Combi samt backspeglar i mattsvart utförande.
Rekommenderas i kombination med mattsvarta 18" Turini
lättmetallfälgar och högblank svart list till framspoilern.

Sportpaket: främre och bakre spoiler samt spoiler till bakluckan. Rekommenderas i kombination med mattsvarta 18"
Turini lättmetallfälgar och högblank svart list till framspoilern.

Med ŠKODA Original Tillbehör kan du
förutom kompletta paket också välja individuella produkter som förhöjer utseendet
på din bil; delar som skapar karaktär och
blir till ett blickfång. I sortimentet finns allt
från spoilers, kromdetaljer, dörrhandtag till
exklusiva interiördetaljer i läder. Och glöm
inte lättmetallfälgar som gör så mycket för
den rätta looken. Finns här både i vitt och
svart utförande.

Kromlist, baklucka
för Octavia (5E5 064 711A);
för Octavia Combi (5E9 064 711A)

Spoiler för 5 dörr Octavia (5E5 071 605B)

Svarta backspeglar (5E0 072 530B)

Set, svart dekorfolie i kolfiberstruktur för
sida och 5 dörr Octavia (5E0 064 317B);
för Octavia Combi (5E9 064 317B)

Dekorativa instegslister med inlägga av
rostfritt stål (5E0 071 303A)

Kromlist, frontspoiler
(5E0 071 004)
Högblank svart list, frontspoiler
(5E0 071 311)
Bilden i mitten visar grundutförandet
utan list.

Svarta dekorativa instegslister
(5E0 071 303)

Set, svart dekorfolie med kolfiberstruktur för sida och 5 dörr
Octavia (5E0 064 317A);
för Octavia Combi (5E9 064 317A)

Ej bild:
Takkantspoiler för Octavia Combi (5E9 071 605)

Sportpaketet i röd kulör ger inredningen en mer sportig och unik utstrålning: ratt i rött läder (5E0 064 241 CXQ 3-ekrad sport, 5E0 064 241A CXR multifunktionsratt med radiokontroll, 5E0 064 241B CXR multifunktionsratt med radio och telefonkontroll, 5E0 064 241C CXR multifunktionsratt för styrning av radio, telefon och växellåda); handtag till handbroms
i rött läder (5E0 064 300); växelspaksknopp i rött läder vänsterstyrda bilar (5E1 064 230A manuell 5-växlad växellåda, 5E1 064 230B manuell 6-växlad växellåda, 5E1 064 230C
manuell 6-växlad växellåda 4x4, 5E1 064 220 automatisk växellåda, 5E1 064 220A automatisk växellåda 4x4).

3-ekrad läderratt
(5E0 064 241 CWD) standard i Sverige

3-ekrad läderratt, med multifunktioner för radio
och telefon (5E0 064 241B CWE)

Lättmetallfälg 7.5J x 18" Turini däck
225/40 R18 kulör; mattsvart
(5E0 071 498 ZG6)

Lättmetallfälg 7.5J x 18" Turini däck
225/40 R18 kulör; vit
(5E0 071 498A FM9)

Lättmetallfälg 7.5J x 18" Turini däck
225/40 R18 kulör; silver
(5E0 071 498B 8Z8)

Lättmetallfälg 7.5J x 18" Golus däck
225/40 R18 kulör; silver
(5E0 071 498C 8Z8)

Lättmetallfälg 7.5J x 18" Alaris däck
225/40 R18 kulör; silver
(5E0 071 498D 8Z8)

Lättmetallfälg 6.0J x 17" Crystal däck
205/50 R17 kulör; silver
(5E0 071 496A 8Z8);
passar för snökedjor

Lättmetallfälg 7.0J x 17" Teron däck
225/45 R17 kulör; silver
(5E0 071 497A 8Z8)

Lättmetallfälg 7.0J x 17" Denom däck
225/45 R17 kulör; svart-silver
(5E0 071 497 8Z8)

Lättmetallfälg 6.5J x 16" Premia däck
205/55 R16 in black design
(5E0 071 494 JX2)

Lättmetallfälg 6.5J x 16" Premia däck
205/55 R16 kulör; vit
(5E0 071 494 FM9)

Lättmetallfälg 6.5J x 16" Minoris däck
205/55 R16 kulör; silver
(5E0 071 494 8Z8)

Lättmetallfälg 6.5J x 16" Velorum däck
205/55 R16 kulör; silver
(5E0 071 496C 8Z8)

Hub covers Nordic för hjul 6.0J x 16";
set om 4 delar (5E0 071 456)

Hub covers Tekton för hjul 6.5J x 16";
set om 4 delar (5E0 071 456A)

Hub covers Sidus för hjul 6.0J x 15";
set om 4 delar (5E0 071 455)

Lättmetallfälg 7.0J x 17" Hawk däck
225/45 R17 kulör; svart-silver
(5E0 071 496 JX2)

Lättmetallfälg 7.0J x 17" Hawk däck
225/45 R17 kulör; vit
(5E0 071 496B FM9)

Lättmetallfälg 6.0J x 16" Star däck
205/55 R16 kulör; silver
(5E0 071 494A 8Z8);
passar för snökedjor

Lättmetallfälg 6.5J x 16" Ilias däck 205/55
R16 kulör; silver
(5E0 071 496D 8Z8)

Musik & kommunikation

Lyssna på din älsklingsmusik, navigera dig enkelt fram till nya färdmål eller använd DVD-spelare för att pigga upp passagerarna i baksätet på långa resor – allt det
här kan du göra med ŠKODA Original-tillbehör. Våra bilstereoapparater skapar inte bara en avslappnad atmosfär i bilen – de ger dig också fördelen av att kunna ta
emot trafikmeddelanden. Gemensamt för alla våra bilstereo modeller är att de kan visa information på Maxi dot-displayen, att de har en handsfree ingång och att de
smidigt kan styras från en multifunktionsratt.

Simply Clever software möjliggör uppgradering och uppdatering av
mjukvara, implementering av den senaste funktionerna för komfort,
säkerhet och underhållning.
ŠKODA Original Tillbehör erbjuder nu Driver
Activity Assistant (5E0 054 801), som regelbundet (i hastigheter
över 65 km/h) utvärderar förarens körstil som kan vara ett tecken på
trötthet. Systemet rekommenderar då föraren, både med en optisk
och akustisk signal, att ta en paus.

Radio Blues: CD spelare av
CDs och MP3 ljudfiler, AM/FM
med RDS system, elektronisk
kryptering för stöldskydd,
förstärkare 4x20W
(5E0 035 872)

Radio Swing: CD spelare för ljud
CDs och MP3 eller
WMA ljudfiler, förstärkare 4x20W,
digital ljudomvandlare equaliser
för bilar med Bluetooth och
telefonfunktion (5E0 035 875);
för bilar utan Bluetooth och
telefonfunktion
(5E0 035 887)

Multimedia hållare
för centerkonsol (5JA
051 435A) standard på
Elegance

Navigation SD card
World (without Europa)
jrpjwtj{}jàS}(bez Evropy)
Navigations SD-Karte – Welt (ohne Europa)

Navigation SD kort
för Amundsen+ navigation system
Europa(5E0 919 866)

Anslutningskabel för MDI
(Mobile Device Interface)
för iPod–MDI (5E0 051 510);
för iPod–MDI video (5E0 051 510C);
för micro USB–MDI (5E0 051 510A);
för mini USB–MDI (5E0 051 510B);
för 3.5mm jack–MDI (5E0 051 510D)

Skoda Touch Phone kit för säker
telefonanvändning under färd;
enkel kontroll via touch skärm.
Multi funktion med stöd för att
ansluta 2 mobiltelefoner
(000 051 473A)

Komfort & skydd

När det kommer till våra tillbehör går komfort och praktiskt användning hand i hand. Våra produkter ökar inte bara din komfort (farthållare, solskydd etc.) utan utnyttjar också
bilens förvaringsutrymme, lastnät, förhöjt lastgolv etc. Håll också din bils inredning i trim (golvmattor) och skydda karossen mot smuts och stenskott med stänkskydd.

Skidfodral; för 4 par skidor (DMA 600 004A)

Thermo-electric
kylbox;
15–liter;
matas från
12V uttag;
säkerhetsbältet
hjälper till att säkra
boxen
(5L0 065 400)

Farthållare passar alla bilar med on-board
dator (5E0 054 800B);
för bilar som saknar on-board dator
(5E0 054 800A)

230V uttag
(000 063 826)
Klädhängare
(3T0 061 127)
Kontakta din
återförsäljare.
Demontering
kräver verkstadsbesök.
Fjärrkontroll för centrallås
(5E0 054 627)
Papperskorg
för framdörrarna (5JA 061 107)

Textilmatta för Octavia (5E5 061 163);
för Octavia Combi (5E9 061 163)

Lastnät, 3-delat
i röd kulör
(5E0 017 700);
i svart kulör
(5E0 017 700A)

Gummimatta för Octavia (5E5 061 160);
för Octavia Combi (5E9 061 160)

Lastrumsinsats i plast för Octavia (5E5 061 162);
för Octavia Combi (5E9 061 162)

Multifunktionsinsats under lastrumsskyddet
(5E5 061 109)

Vändbar gummi/textilmatta; visar textilsida
för Octavia (5E5 061 163A)

Vändbar gummi/texilmatta för Octavia Combi
(5E9 061 210)
Lastkantsskydd; svart
för Octavia (5E5 064 711); för Octavia Combi (5E9 064 711)

Lastkantsskydd; aluminium
för Octavia (5E5 064 711B); för Octavia Combi (5E9 064 711B)
Vändbar gummi/textilmatta; visar gummisida
för Octavia (5E5 061 163A)

Vändbar gummi/textilmatta för Octavia
Combi (5E9 061 210)

Bärbar lastrumsinsats (5JA 061 109)

Lastnät för Octavia Combi (5E9 071 159)

Textilmatta Prestige; set i 4 delar för
vänsterstyrda bilar(5E1 061 404);
för högerstyrda bilar
(5E2 061 404)
Textilmattor Standard; set i 4 delar
för vänsterstyrda bilar (5E1 061 404A);
för högerstyrda bilar
(5E2 061 404A)

Isskrapa
(5JA 096 010)

Stänkskydd, fram
(5E0 075 111)

Stänkskydd, bak
(5E0 075 101)

Gummimattor;
set i 4-delar för vänsterstyrda
bilar (5E1 061 550);
för högerstyrda bilar
(5E2 061 550)

Transport
Med hjälp av produkter ur det breda utbudet av ŠKODA Original-tillbehör
kan du ge dig av med bilen full av folk och ändå få med dig de sportprylar
du behöver – sommar som vinter. Du har inte bara tillgång till det rymliga
bagageutrymmet utan kan också lasta på taket! Vi erbjuder dig praktiska och
tillförlitliga takräcken liksom olika former av låsbara hållare för t.ex din cykel,
snowboard eller surfingbräda.

Låsbar cykelhållare; lastar upp till 20 kg
(3T0 071 128A)
Ej bild:
Låsbar cykelhållare i aluminiumprofil (3T0 071 128)
Låsbar takbox; 370-liter (LBT 009 002A)
Lastkorg; med nät och fästband (LBT 009 006)
Låsbar skid- och snowboardhållare i aluminiumprofil
lastar 4 par skidor eller 2 snowboards (LBB 000 001)
Ej bild:
Låsbar skid- och snowbordhållare i metallprofil (LBT 071 027)
Låsbar takbox för skidor eller snowboards lastar 5 par skidor eller 4 snowboards; 380-liter, City Crash Test testad(5L6 071 175)
Lasthållare, basic (5E5 071 126)

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

Lasthållare
För Octavia Combi
(5E9 071 151)

Avtagbar dragkrok (5E0 092 155)
Elförsörjning med 13-polig kontakt för bilar utan
seriell förberedelse (5E0 055 316A);
för bilar med seriell förberedelse (5E0 055 316)

Cykelhållare för dragkrok; lastar 2 cyklar (3T0 071 105)

Säkerhet

När man har barn med sig i bilen vill man alltid att de ska sitta så säkert som möjligt. En nödvändig 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 är också väldigt funktionella. Dessutom har de en inspirerande färgsättning,
låg vikt och är enkla att hantera. Fler barnstolar finns hos din ŠKODA-handlare.

Baby One Plus
barnstol
(5L0 019 900)

BABY-SAFE Plus
barnstol
(1ST 019 907)

ISOFIX G 0/1
barnstol (5L0 019 905) med
FWF-ram för framåtvänd
åkning (DDF 000 003A)

ISOFIX DUO
plus Top Tether
barnstol
(DDA 000 006)

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

Wavo Kind
barnstol
(5L0 019 900C)

Kategori (vikt i kg)
Namn

0+ (0–13)

Baby One Plus

0–13

BABY-SAFE Plus

0–13

ISOFIX G 0/1 med RWF ram
ISOFIX DUO plus Top Tether

1 (9–18)

2 (15–25)

3 (22–36)

0–18
9–18

Wavo 1-2-3

15–36

Wavo Kind

15–36

Mekanisk startspärr
manuell växellåda (5E0 071 775);
automatisk växellåda (5E0 071 775A)

Snökedjor (ej Sverige)

Reservhjul, set
(5E0 093 860)

Första-hjälpen kudde (standard i Sverige)

Snöskyffel tillverkat i aluminium;
3-delar inkl. praktisk textilpåse; vikt
750 g (5L0 099 320)

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

Reflexväst
(3T0 093 056) standard i Sverige

Låsbultar
(000 071 597C)

Varningstriangel
(GGA 700 001A) standard i Sverige

Reservlampor kit BASIC för bilar
utan dimljus (5E0 052 000);
med dimljus
(5E0 052 000A)
TOP för bilar utan dimljus
(5E0 052 000B); för bilar med dimljus
(5E0 052 000C)

Parkeringssensor, bak övervakar
avståndet mot potentiella hinder
(5E0 054 630) standard på Elegance

Bogserlina (GAA 500 001)

Alarmsystem för invändig
övervakning (5E0 054 620)

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

skoda.se

ŠKODA AUTO rekommenderar Castrol EDGE Professional

Din ŠKODA återförsäljare:

BRO 285 400 09. 05/2013. Ersätter tidigare utgåva.

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.

