SIMPLY CLEVER

ŠKODA SUPERB
AKCESORIA

Obręcz koła ze stopów lekkich
Supernova 8.0J x 19"
do opony 235/40 R19 w stylistyce czarnej połysk
(3V0071499JX2)

Obręcz koła ze stopów lekkich
Cassiopeia 8.0J x 18"
do opony 235/45 R18 w stylistyce czarnej połysk
(3V0071498JX2)

Obręcz koła ze stopów lekkich
Supernova 8.0J x 19"
do opony 235/40 R19 w stylistyce antracytowej
(3V0071499AHA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich
Cassiopeia 8.0J x 18"
do opony 235/45 R18 w stylistyce platynowej
(3V0071498AHZ9)*

Obręcz koła ze stopów lekkich
Sirius 8.0J x 19"
do opony 235/40 R19 w stylistyce antracytowej
(3V0071499BHA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich
Cassiopeia 8.0J x 18"
do opony 235/45 R18 w stylistyce srebrnej
(3V0071498B8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich
Zenith 8.0J x 18"
do opony 235/45 R18 w stylistyce antracytowej
(3V0071498CHA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich
Helios 6.5J x 17"
do opony 215/55 R17 w stylistyce czarnej
(3V0071497BFL8).
Dedykowane do montażu łańcuchów śniegowych.

*Dostępne w późniejszym terminie

Obręcz koła ze stopów lekkich
Zenith 8.0J x 18"
do opony 235/45 R18 w stylistyce platynowej
(3V0071498DHZ9)

Obręcz koła ze stopów lekkich
Helios 6.5J x 17"
do opony 215/55 R17 w stylistyce srebrnej
(3V00714978Z8).
Dedykowane do montażu łańcuchów śniegowych.

Obręcz koła ze stopów lekkich
Zeus 7.0J x 17"
do opony 215/55 R17 w stylistyce antracytowej
(3V0071497AHA7)

Kołpaki Hermes
do kół 6.5J x 16" 4 sztuki
(3V0071456)

Pokrowce na koła, 4 sztuki, na koła do 18”
(000073900B)

Ozdobne nakrętki wentyli
(000071215C)

Ozdobne listwy progowe z podświetleniem
(3V0071300)*
Brak zdjęcia:
Ozdobne listwy progowe z elementami z aluminium
(3V0071303A)*

Osłony śrub
Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej
srebrno-szare matowe (1Z0071215Z37),
dla samochodów ze skrzynią manualną (5E1064200)
lub automatyczną (5E1064205)
srebrno-szare błyszczące (1Z0071215UZ7),
srebrne metallic (1Z00712157ZS),
czarne matowe (1Z007121501C),
czarne błyszczące (1Z00712159B9);
dla kół ze śrubami zabezpieczającymi przed kradzieżą
000071597C: srebrno-szare matowe (1Z0071215AZ37),
czarne matowe (1Z0071215A01C)

*Dostępne w późniejszym terminie

Ozdobne listwy progowe ze stali nierdzewnej
(3V0071303)

SmartGate
aplikacja umożliwiająca bezprzewodowy transfer najważniejszych danych z samochodu ( jak zużycie
paliwa, średnia prędkość jazdy itp.) do telefonu – to pozwala na ich przechowywanie, wykorzystanie
poza pojazdem i udostępnianie swoim znajomym.
(3V0063218)*/**
Kolejną aplikacją działającą
w systemie SmartGate jest
MFA Pro. Wyświetla ona w
czasie r zeczy wist ym na
MFA Pro
ekranie smartfonu informacje
dotyczące przyspieszenia czy prędkości
obrotowej silnika, parametry oświetlenia
i wiele innych. Dzięki możliwości zapisywania tych danych, pełni ona w istocie
funkcję „czarnej skrzynki”.

A plikacja ŠKODA Drive
z ap e w nia
do s tę p
do
najważniejszych informacji
o efek t y wności jazdy.
Drive
Portal ŠKODA Drive daje Ci
jeszcze szersze możliwości, umożliwiając
zarządzanie informacjami i monitorowanie efektywności oraz kosztów jazdy
wielu samochodów wyposażonych w
system SmartGate.

MotorSound

Przewód połączeniowy USB
dla Apple 5 (5E0051510E)
dla mini USB (5JA051446H)
dla micro USB (5JA051446J)

** Więcej informacji na temat warunków użytkowania i zgodności z wymaganiami systemu
SmartGate w ŠKODZIE Superb, jak również kompletną listę aplikacji firmy ŠKODA
i informacje o ich dostępności, znajdziesz na stronie internetowej www.skoda-auto.com.

G-Meter

Performance

Service

Asystent zmęczenia kierowcy (Driver Activity Assistant)
Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, która bezustannie (przy prędkości
powyżej 65 km/h) ocenia sposób jazdy, a w przypadku wykrycia oznak
zmęczenia kierowcy zaleca przerwę za pośrednictwem sygnału akustycznego
i optycznego (5E0054801)

System siatek w kolorze szarym
(3V5065110A). 3 sztuki.

Plastikowa wykładzina bagażnika
(3V5061162)
Może być uzupełniona przegrodą aluminiową (3T0017254)

Wykładzina bagażnika
(3V5061170)

Tekstylne dywaniki
podłogowe Prestige
4 sztuki (3V1061404)
Brak zdjęcia:
Tekstylne dywaniki
podłogowe Prestige
z podwójnym szarym obszyciem
4 sztuki (3V1061404A)
Tekstylne dywaniki podłogowe
Standard
4 sztuki (3V1061404B)

Dwustronna gumowa/tekstylna wykładzina podłogi bagażnika
(3V5061163)

Gumowe dywaniki podłogowe
przednie - 2 sztuki (3V1061551)
tylne - 2 sztuki (3V0061551)

Gumowa osłona tylnego tunelu
(3V0061580)

Rozkładana gumowa/tekstylna dwustronna mata podłogi bagażnika
(3V5061210)

Wieszak na ubrania
(3V0061127) *
Brak zdjęcia:
Haczyk na zagłówek
(3V0061126)*
W celu przymocowania do zagłówka, obydwa
produkty wymagają dedykowanego łącznika.
(3V0061128)

* Produkt dostępny w trzecim kwartale roku 2015.

Popielniczka
(000061142A)

Uchwyt wielofunkcyjny (multimedialny)
Mocowany do zagłówka lub podłokietnika.
(3V0061129)*

*Dostępne w późniejszym terminie

W celu przymocowania do zagłówka, wymagany jest
Łącznik mocujący do zagłówka
(3V0061128)

Uchwyt na multimedia
(5JA051435A)

Parasol
(000087600G9B9)

Termoelektryczna lodówka samochodowa o pojemności 20 l
(000065400E)

Skrobaczka
(5JA096010)

Wyjmowany pojemnik na śmieci
w schowku przednich drzwi
czarny (5JA0611079B9) lub beżowy
(5JA061107WC4)

Elementy mocujące w komorze bagażnika
(6V0061104)

Folia ochronna zderzaka tylnego przeźroczysta
(3V5061197)

Podręczny ekspres do kawy
(000069641C)

Osłony przeciwbłotne
przednie (3V0075111)
tylne (3V0075101)

*Dostępne w późniejszym terminie

Torba do bagażnika
(000061108)*

Pokrowiec na narty (4 pary)
(DMA600004A)

0-13 kg

0-13 kg

9-18 kg

9-18 kg

15-36 kg

Fotelik dziecięcy ISOFIX G 0/1
(000019909D) z ramą RWF
do mocowania tyłem
do kierunku jazdy; z ramą FWF
do mocowania przodem do
kierunku jazdy

Fotelik dziecięcy BABY-SAFE Plus
(1ST019907)

Fotelik dziecięcy ISOFIX
DUO plus Top Tether
(DDA000006)

Fotelik dziecięcy Wavo 1-2-3
(000019903D)

Fotelik dziecięcy Wavo Kind
(000019904D)

Rama ISOFIX RWF
(DDF000003A)

Rama ISOFIX FWF
(DDF701002)

Ochronna podkładka pod fotelik dziecięcy
(000017819A)

Czy chcesz mieć absolutną pewność
bezpieczeństwa swoich dzieci w trakcie jazdy?
Foteliki dziecięce oferowane przez ŠKODĘ w
ramach Oryginalnych Akcesoriów z różnymi
wariantami mocowania, przeznaczone
do montażu w kierunku przeciwnym, jak
i zgodnym z kierunkiem jazdy, cechują
się wygodą i różnorodnością, stanowiąc
najlepsze rozwiązanie przeznaczone do
transportu najmniejszych pasażerów.

Bezpieczeństwo potwierdzone
Praktyczne i różnorodne
Wszystkie foteliki dziecięce oferowane w ramach
Dzięki inteligentnej konstrukcji tych
Oryginalnych Akcesoriów ŠKODY spełniają wymagafotelików, dziecko może zostać usadzone nie tylko z tyłu, ale i na przednia europejskich norm bezpieczeństwa (EHK 44.04)
nim fotelu pasażera, gdzie przez cały
i opatrzone są certyfikatami potwierdzającymi
czas pozostaje widoczne. Foteliki dają
pozytywne wyniki innych testów. Najlepszym dowodem na wysoką jakość i poziom zabezpieczeń
również bogate możliwości zmiany
tych fotelików jest ich znakomity wynik w tesustawień i dostosowywania ich do
tach zderzeniowych Euro NCAP, jak również
rosnących dzieci.
wyniki prób dowodzące ich niepalności, braku
substancji szkodliwych, czy jakości materiałów
Obejrzyj film demonstrujący próby,
wykończeniowych.
jakim poddawane były foteliki.

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt
mieszczący cztery pary nart lub dwie
deski snowboardowe (LBB000001)*
Brak zdjęcia:
Zamykany na klucz uchwyt na narty lub deski
snowboardowe
(LBT071027)*

Kosz bagażowy w zestawie siatka oraz paski
do mocowania
(LBT009006)*

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na rower
ładowność do 20 kg (3T0071128B)*
Brak zdjęcia:
Zamykany na klucz uchwyt na rower
(3T0071128)*

Zamykany na klucz bagażnik dachowy
(3V5071126)
Brak zdjęcia:
Torba na belki bagażnika
(000071156)

* Mocowany do belek nośnych bagażnika lub belek poprzecznych na relingach dachowych

Zamykany na klucz kufer dachowy mieszczący pięć par
nart lub cztery deski snowboardowe, o pojemności 380 l*
Dostępny w trzech wariantach kolorystycznych (patrz
następna strona).

Symulacja naprężeń wywieranych przez
bagażnik na dach.

Kufer dachowy
w kolorze czarnym
(5L6071175A)*

w kolorze białym
(5L6071175B)*

Rower ŠKODA Cross Superb

w kolorze srebrnym
(5L6071175)*

Rower ŠKODA MTB 29+ Superb

Kufer dachowy czarny o pojemności 460l
(000071175B)*/**

Hak holowniczy z wiązką elektryczną do
samochodów z przygotowaniem pod hak
(3V0092160)**
Dla samochodów bez przygotowania
pod hak niezbędne jest zastosowanie
dodatkowej wiązki
(3V0055204)

*Dostępne w późniejszym terminie

Uchwyt na hak holowniczy
mieszczący dwa rowery (000071105B)

Zestaw śrub zabezpieczających koła
przed kradzieżą (000071597C)

Układ kontroli odstępu
monitoruje odstęp samochodu od potencjalnych przeszkód:
czujniki z tyłu (3V0054630A)*,
czujniki z przodu (3V0054630)*

Mechaniczna blokada dźwigni zmiany biegów
(3V0071775)

Produkty do pielęgnacji samochodu
Informacji na temat kompletnej oferty akcesoriów
udzielają Autoryzowani Partnerzy firmy ŠKODA.

*Dostępne w późniejszym terminie

Pas bezpieczeństwa dla psa
Rozmiary: S (000019409A), M (000019409B),
L (000019409C), XL (000019409D)

Linka holownicza
(GAA500001)

Łańcuchy śniegowe do kół 17"
(5L0091355)

Składana łopata do odgarniania
śniegu
z tekstylnym pokrowcem, wykonana
ze stopów lekkich, 3-cześciowa,
waga 750 g (5L0099320)

Zestaw żarówek zapasowych
dla samochodów z halogenami (3V0052200A)*;
dla samochodów bez halogenów (3V0052200)*;
dla samochodów z lampami biksenonowymi
(3V0052200B)*

Trójkąt ostrzegawczy
(GGA700001A)

Kamizelka odblaskowa
(000093056F)

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania
określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z
o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z
wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl
Zamieszczone w tym katalogu informacje, dotyczące danych technicznych, konstrukcji i wyposażenia, były aktualne w momencie oddania do druku. Zgodnie z dewizą
ŠKODY, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia zmian w wersjach prezentowanych w tym prospekcie. Detale wyposażenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na
rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.
www.skoda-auto.pl

SPRAW ŻEBY TO BYŁO WYJĄTKOWE

TWOJA ŠKODA
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Odwiedź stronę i zbuduj własny samochód http://cc-cloud.skoda-auto.com/pol/pol/pl-pl

Twój Delaer ŠKODA

