
Z MYŚLĄ 
O ZIMOWYCH 
PODRÓŻACH

AKCESORIA ŠKODY

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 02.11.2022 do 28.02.2023 r.

W zależności od wariantu i wersji zużycie energii wynosi od 15,8 kWh/100 km do 17,8 kWh/100 km (na podstawie świadectw homologacji typu, dla cyklu mieszanego), 
emisja CO2 0 g/km. Zużycie energii zostało określone zgodnie z procedurą WLTP. Szczegóły dot. WLTP, czasu ładowania i zasięgu sprawdź na stronie www.skoda-wltp.pl



Fabia IV Hatchback (6VE071126)

Scala (657071126) 

Octavia IV Limuzyna (5E6071126) 

Superb III Limuzyna (3V5071126) 

Fabia III Combi (6V9071151) 

Kamiq (658071151)

Octavia IV Combi (5E7071151A) 

Karoq (57A071151)

Kodiaq (565071151)

Enyaq (5LG071151) 

Superb III Combi (3V9071151)

Bagażniki dachowe

Belki poprzeczne relingów dachowych

 700 zł 

620 zł 

 720 zł 

 950 zł 

 540 zł

 560 zł

700 zł

 700 zł

730 zł

 820 zł

730 zł

4 pary nart lub 2 deski snowboardowe 

(000071129AA) 

5 par nart lub 2 deski snowboardowe

- wysuwany (000071129AC) 

Uchwyt aluminiowy

 730 zł

1070 zł

Srebrny (5L6071175)

Czarny (5L6071175A) 

Kufer na 5 par nart albo 4 deski snowboardowe
pojemność 380 l, nośność do 75 kg

1900 zł 

2150 zł 

Do opon 185/65 R15 (000091387BP) 

Do opon 185/70 R14, 185/60 R15, 195/55 R15 

(000091387AN)

Do opon 195/65 R15, 195/60 R16 (000091387AQ)

Do opon 205/60 R16, 205/55 R17 (000091387AK)

Do opon 215/65 R17 (000091387AS)

Do opon 215/60 R16, 215/55 R17, 225/50 R17 

(000091387AP)

Do opon 235/55 R19, 255/50 R19 (000091387BL)

Łańcuchy śniegowe

440 zł

 

390 zł

380 zł

390 zł

440 zł

440 zł

470 zł

Karoq (z Varioflex) - 2 pary nart (000050515E) 

Kodiaq - 2 pary nart (565050515)

Octavia IV, Superb III, Karoq, Enyaq 
– 4 pary nart (000050515D) 

Pokrowiec na narty

420 zł

460 zł

400 zł 



Podane ceny są rekomendowane, obejmują 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. Wszelkie 
prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec 
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dostępność i warunki oferty mogą ulec zmianie. Wiążące ustalenie ceny oraz inne warunki zakupu następuje w umowie sprzedaży. Wszelkie informacje 
prezentowane w niniejszej ulotce są aktualne na dzień składania materiału do druku. 
ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.

skoda-auto.pl

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

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 
2017/1151.  Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięgu są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP.

Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom zużycia paliwa/energii, emisji CO2 lub zasięg oraz może nastąpić najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa 
życzenie.

Dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO2 sprawdź na stronie www.skoda-wltp.pl

Zapraszamy do sklepu internetowego ŠKODY: sklep.skoda.pl

Zimowy płyn do spryskiwaczy
– koncentrat (1000 ml) 
(000096311F)

Odmrażacz do szyb (500 ml)
(000096322D)

Kamizelka odblaskowa 
(000093056L)

Torba na elementy bagażnika 
(000071156)

Składana łopata ze stopów 
lekkich, 3-częściowa 
(5L0099320) 

Pokrowce na koła (4 sztuki) 
(000073900L)

35 zł

12 zł

120 zł

160 zł

110 zł

25 zł 75 zł

Zestaw zimowych kosmetyków 
– zimowy płyn do spryskiwaczy 
500 ml, odmrażacz do szyb 
500 ml, środek do polerowania 
szyb 50 ml, skrobaczka do szyb, 
szmatka 30×35 cm 
(000096352H)

Zimowe kosmetyki i inne niezbędne przedmioty


