
SIMPLY CLEVER

Škoda Roomster – akcesoria



Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.0J x 17” Trinity do opony 
205/40 R17 (5J0 071 496A)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.5J x 16” atria do opony 
205/45 R16 (CCH 700 006)

Kołpaki Hermes do kół 6.0J x 15”, 
4 sztuki (CDB 700 002)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
5.0J x 14” Fun do opony 165/70 R14 
(CCS 700 001)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.0J x 14” atik do opony 185/60 R14 
(CCH 700 003)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.0J x 17” Trinity czarna do opony 
205/40 R17 (5J0 071 496E)*

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.5J x 16” Comet do opony 
205/45 R16 (5J0 071 494B)

Kołpaki Satellite do kół 6.0J x 15”, 
4 sztuki (5J0 071 435A)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.0J x 17” kentaur do opony 
205/40 R17 (5J0 071 496)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.5J x 16” Comet czarna do opony 
205/45 R16 (5J0 071 494)*

Kołpaki Castor do kół 6.0J x 14”, 
4 sztuki (CDB 700 004)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.0J x 17" Gigaro czarna do opony
205/40 R17 (5J0 071 496D)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.0J x 15” Line do opony 195/55 R15 
(CCH 700 001)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.0J x 17" Gigaro biała do opony
205/40 R17 (5J0 071 496C)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.5J x 16” Elba do opony 205/45 R16 
(5J0 071 494A)



dekoracyjny napis Roomster – folia samoprzylepna:  
jasna odblaskowa (DMR 770 001),
jasna nieodblaskowa (DMR 770 002),  
ciemna antracytowa nieodblaskowa (DMR 770 003)

dekoracyjne listwy naprogowe 
(przednie i tylne) z elementami 

ze stali nierdzewnej (KDA 770 003)

Chromowana listwa pokrywy 
bagażnika (KDA 609 002A)

Listwy naprogowe w kolorze czarnym 
(KDA 770 001)

dekoracyjna folia Trendy (5J7 071 733A)*dekoracyjna folia dynamic (5J7 071 733)*

* Dostępne w późniejszym terminie

Kołpaki Comoros do kół 5.0J x 14”, 
4 sztuki (5J0 071 435)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.0J x 15” avior do opony 195/55 R15 
(CCH 700 005)

Kołpaki draco do kół 5.0J x 14”, 
4 sztuki (CDB 700 003)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.0J x 14” Shell do opony 
185/60 R14 (CCS 700 002)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.5J x 16” Bear do opony 205/45 R16 
(CCH 700 002)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.0J x 17” Gigaro srebrno-czarna do 
opony 205/40 R17 (5J0 071 496B)
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Radio Swing: odtwarzacz płyt CD oraz plików MP3 lub WMA, 
wzmacniacz o mocy 4 x 20 W, cyfrowy procesor z equalizerem 
(5J0 035 161D)

System nawigacji amundsen+: radio z nawigacją CD 
zawierającą mapy Europy Zachodniej lub Wschodniej, 
zintegrowany zestaw głośnomówiący Bluetooth, czytnik 
kart pamięci SD, SDHC i MMC, odtwarzacz płyt CD i plików 
w formacie MP3, WMA, OGG i AAC, współpracuje ze zmieniarką 
płyt CD lub złączem MDI, moduł informacji drogowych 
TMC, możliwość sterowania za pomocą kolorowego 
ekranu dotykowego 5" TFT, z mapami Europy Zachodniej 
(5J0 051 230B); z mapami Europy Wschodniej (5J0 051 230C)

Radio Blues: odtwarzacz CD i MP3, tuner AM/FM z systemem 
RDS, elektroniczne kodowanie pozwalające sterować tylko 
w określonym samochodzie, wzmacniacz o mocy 4 x 20 W  
(5J0 035 152A)

Zestaw do montażu radia nieoryginalnego (AZO 700 001). 
Dodatkowo, jeśli występuje przygotowanie pod oryginalne 
radio ŠKODA, należy użyć zestawu AZA 700 001A. Zestaw 
nie zawiera prezentowanego na zdjęciu radia



Przewód połączeniowy MDI 
(Mobile Device Interface):

dla iPoda/iPhone-MDI 
(AZO 800 001);

dla USB-MDI (AZO 800 002);
dla miniUSB-MDI 

(AZO 800 003);
dla 3,5 mm jack-MDI 

(AZO 800 004) 

Przenośny odtwarzacz DVD z dwoma ekranami LCD 7”, z pilotem; odtwarza dane zapisane 
w formacie DVD, VCD, SVCD, MP3 itp.; z czytnikiem karty pamięci SD (AAM 000 020)

Zestaw do montażu tylnych 
głośników (ABA 700 002)
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Uniwersalny zestaw głośnomówiący 
zapewniający bezpieczną komunikację 

podczas jazdy, łatwe sterowanie za 
pomocą ekranu dotykowego, funkcja 

multipoint pozwala na jednoczesne 
podłączenie dwóch telefonów 

komórkowych (5J0 051 473)

Uniwersalny zestaw 
głośnomówiący 
z modułem 
przycisków, bez 
ekranu dotykowego 
(5J0 051 473A)

karty Sd z mapami dla 
systemu nawigacji Amundsen+;

Europa Zachodnia 
(3T0 051 255);

Europa Wschodnia 
(3T0 051 255C)



Siatka pod półkę 
bagażnika (DMK 770 001)

System siatek: 
siatki pionowe 
(DMA 770 002)

System siatek: 
siatka podłogowa 
(DMA 770 001)

Dodatkowa podłoga 
bagażnika, dwuczęściowa 
(DAA 720 001-002)

Torba do bagażnika 
(DMK 770 003)

Przedni 
podłokietnik 
(DAO 700 001)



Nakładka 
ochronna tylnego 

zderzaka  
(KDA 770 004)

Folia ochronna tylnego 
zderzaka (KDX 770 001)

Gumowa wykładzina 
podłogi bagażnika 
(DCD 770 002)

Plastikowa 
wykładzina 

podłogi bagażnika 
(DCE 770 001)

Wodoodporna 
wykładzina bagażnika 
(DMK 770 002)

Przezroczysta folia 
ochronna tylnego 
zderzaka (5J7 071 133)
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Nakładki na pedały 
ze stali nierdzewnej 
(FCA 000 001)

Skórzana kierownica, trójramienna 
(FBA 800 001)  

brak zdjęcia: czteroramienna  
(FBA 800 000)

Skórzany uchwyt 
i mieszek dźwigni 
zmiany biegów 
(5J0 071 667)

Skórzany uchwyt hamulca ręcznego  
(FFA 700 010)

Dywaniki podłogowe, 4 szt.: 
tekstylne poliamidowe PA (DCA 770 003A), 
tekstylne polipropylenowe PP (DCA 770 002A), 
gumowe (DCC 770 001A)

Pilot centralnego zamka 
(5J0 054 907)

Tempomat we wszystkich 
wersjach silnika – 

ze sterowaniem komputerem 
pokładowym (5J1 035 623A) 

lub bez sterowania  
(5J1 035 623)

Wieszak na ubrania 
(3T0 061 127)

Lodówka samochodowa 
o pojemności 15 litrów 
(5L0 065 400)



owiewki na okna dla 
szyb drzwi przednich 

(KCD 779 001),  
dla szyb drzwi tylnych 

(KCD 779 002)

Osłony przeciwbłotne tylne 
(KEA 770 002),  
dla ŠKODy Roomster Scout  
(KEA 770 003)

Osłony przeciwbłotne przednie  
(KEA 700 001)

Kratka oddzielająca 
przestrzeń bagażową  

(DMM 770 001)

Osłona przestrzeni 
bagażowej 
montowana 
za tylnymi fotelami 
(DMK 770 005)

Osłony przeciwsłoneczne szyb drzwi tylnych  
(DCK 779 001)
brak zdjęcia:  
osłony przeciwsłoneczne szyb bocznych 
bagażnika (DCK 779 002), 
osłona przeciwsłoneczna szyby piątych drzwi  
(DCK 779 003)

Pokrowiec na dwie pary nart (DMA 630 004)
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Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na rower, ładowność 
do 20 kg (3T0 071 128A)* 
Zamykany na klucz uchwyt na rower – brak zdjęcia  
(LBT 009 003A)*

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na narty lub 
deski snowboardowe, pomieści do 4 par nart lub 2 desek 
snowboardowych (LBB 000 001)*
Zamykany na klucz uchwyt na narty lub deski snowboardowe, 
pomieści do 4 par nart lub 2 desek snowboardowych – brak zdjęcia 
(LBT 071 027)*

Kosz bagażowy, w zestawie siatka i paski do mocowania  
(LBT 009 006)*

Zamykany na klucz kufer dachowy na narty lub deski 
snowboardowe, pomieści do 5 par nart lub 4 desek 
snowboardowych, pojemność 380 litrów (5L6 071 175)*.  
Pozytywnie przeszedł City Crash Test
Zamykany na klucz kufer dachowy o pojemności 370 litrów – 
brak zdjęcia (LBT 009 002A)*

Poprzeczne belki dachowe (LAS 620 002A)
Relingi dachowe w kolorze czarnym (LAH 770 001)

 *  Mocowany do belek nośnych bagażnika lub belek poprzecznych 
relingów dachowych



Hak holowniczy (EEA 770 001)

Wiązka elektryczna dla samochodu
bez seryjnego przygotowania pod
hak holowniczy COMFORT (5J1 055 316B),  
BASIC (5J7 055 316A); wiązka elektryczna dla 
samochodu z seryjnym przygotowaniem pod 
hak holowniczy (5J7 055 316)

adapter z 7-biegunowym gniazdem do 
podłączenia przyczepy (EAZ 000 001A)

Wewnętrzny uchwyt na dwa rowery (3T9 056 700)

Uchwyt na hak holowniczy mieszczący dwa rowery (3T0 071 105)
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Fotelik dziecięcy Baby 
one Plus (5L0 019 900)

Fotelik dziecięcy ISOFIX G 0/1  
(5L0 019 905) z ramą RWF 
do mocowania tyłem do 
kierunku jazdy (5L0 019 902A)

Fotelik dziecięcy ISOFIX G 0/1  
(5L0 019 905) z ramą FWF 
do mocowania przodem 
do kierunku jazdy (DDF 770 002) 
i zagłówek (5L0 019 903)

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

Fotelik Wavo kind 
(5L0 019 900C)

Wszystkie foteliki dziecięce ŠKODA przeszły 
pomyślnie testy Euro NCAP.

kategoria (w zależności od wagi w kg)

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

Baby One Plus 0–13

ISOFIX G 0/1

– z ramą RWF 0–18

– z ramą FWF 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36
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Zestaw żarówek 
zapasowych zawiera 
bezpieczniki; w zależności 
od wyposażenia 
samochodu  
(5J0 054 980-D)

Mechaniczna blokada dźwigni 
zmiany biegów  
(1056Z – dla przekładni 
manualnej)

Linka holownicza  
(GAA 500 001)

Trójkąt ostrzegawczy  
(GGA 700 001A)

Zestaw śrub zabezpieczających koła 
przed kradzieżą (000 071 597A)

kamizelka odblaskowa  
(3T0 093 056)

Łańcuchy śniegowe do opon 
175/70 R14, 185/65 R14 i 185/55 R15 
(CEP 700 001)

Listwy boczne chroniące lakier przed drobnymi 
uszkodzeniami (KGA 770 001)

Układ kontroli odstępu 
z tyłu (BEA 700 001)

Alarm z funkcją monitorowania wnętrza 
dla samochodów z pilotem fabrycznym (BKA 700 001),
dla samochodów bez pilota fabrycznego (BKA 700 002).
Podstawowy zestaw montażowy (5J0 071 763)

Składana łopata do odgarniania śniegu 
z tekstylnym pokrowcem, wykonana 
ze stopów lekkich, 3-częściowa, waga 750 g 
(5L0 099 320)



Emulsja do pielęgnacji skóry. 
Pojemność 250 ml  
(HBA 096 025)

Emulsja do czyszczenia deski 
rozdzielczej. Pojemność 250 ml 
(HBA 096 040)

Środek do powierzchni 
metalizowanych. 
Pojemność 250 ml 
(HAO 096 008)

Wosk ochronno-nabłyszczający. 
Pojemność 250 ml  
(HAO 096 007)

Odmrażacz do szyb.  
Pojemność 300 ml  
(HFA 096 020)

Środek do usuwania owadów 
i czyszczenia powierzchni 
szklanych. Pojemność 300 ml 
(HBA 096 028)

Środek do czyszczenia 
tapicerki i wnętrza. 
Pojemność 300 ml  
(HBA 096 024)

Zimowy płyn do spryskiwaczy. 
Pojemność 1 000 ml  
(HFA 096 022)

Żel do czyszczenia obręczy kół. 
Pojemność 500 ml  
(HBA 096 038)

Letni płyn do spryskiwaczy 
– koncentrat 1:100.  
Pojemność 40 ml  
(HBA 096 039)
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12Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego asortymentu oryginalnych akcesoriów ŠKODy Roomster. Szczegółowe informacje 
na temat asortymentu Oryginalnych Akcesoriów ŠKODA, a także aktualnych cen, warunków i terminów dostawy, uzyskać można 
u Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych ŠKODA. 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 (w tym zmian parametrów technicznych lub wyposażenia poszczególnych modeli).

www.skoda-auto.pl

Twój dealer Škoda:


