SIMPLY CLEVER

ŠKODA FABIA
AKCESORIA

Spoiler dachowy dla Fabii Combi (FAA720002)
Spoiler tylnego zderzaka dla Fabii Combi (5J9071729);
niedostępny dla samochodów z hakiem holowniczym
Ozdobna końcówka rury wydechowej dla Fabii Combi
z silnikiem 1.2 HTP (FDC720001); 1.4 16V (FDC720002)

Spoiler przedniego
zderzaka dla Fabii
i Fabii Combi
(5J0071606)

Spoiler tylnego zderzaka dla Fabii (5J6071729); niedostępny dla
samochodów z hakiem holowniczym
Ozdobna końcówka rury wydechowej dla Fabii z silnikiem
1.4 16V (FDC710002); 1.6 16V i 1.2 TSI (FDC710003);
1.2 TDI CR i 1.6 TDI CR (FDC710005A)

Dekoracyjna folia ze wzorem w szachownicę dla Fabii;
na boki – wersja ciemna (5J0071733), wersja jasna (5J0071733B);
na dach – wersja ciemna (5J0071733A), wersja jasna (5J0071733C)
Spoiler dachowy dla Fabii (FAA710002)

Dekoracyjny napis Fabia
– folia samoprzylepna;
jasna nieodblaskowa (DMR700002);
ciemna antracytowa nieodblaskowa
(DMR700003)

Skórzany uchwyt i mieszek dźwigni
zmiany biegów z chromowanym
dekorem (5J0071667)
Chromowana listwa
pokrywy bagażnika
(KDA609002A)

Dekoracyjne listwy
naprogowe Sportline
z elementami ze stali
nierdzewnej, przednie
i tylne (KDA700003)
Skórzana kierownica trójramienna (FBA800001)
Brak zdjęcia: czteroramienna (FBA800000)

Skórzany uchwyt hamulca
ręcznego (FFA700010)
Nakładki na pedały ze stali
nierdzewnej (FCA000001)

Dekoracyjne listwy
naprogowe z elementami
ze stali nierdzewnej,
przednie i tylne
(KDA700002)

Listwy naprogowe
w kolorze czarnym
(KDA700001)

Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 17”
Gigaro do opony 205/40 R17 w czarnej
stylistyce (5J0071496HFL8)*

Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 17”
Gigaro do opony 205/40 R17 w białej
stylistyce (5J0071497DFM9)*

Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 17”
Gigaro do opony 205/40 w czarno-srebrnej stylistyce (5J0071497CFL8)*

Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 17”
Trinity do opony 205/40 R17
(5J00714977ZS)

Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 17”
Trinity do opony 205/40 R17 w czarnej
stylistyce (5J0071497AFL8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.5J x 16”
Atria do opony 205/45 R16
(5J0071496M7ZS)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.5J x 16”
Comet do opony 205/45 R16
(5J0071496G7ZS)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.5J x 16”
Comet do opony 205/45 R16 w czarnej
stylistyce (5J0071496HFL8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.0J x 15”
Line do opony 195/55 R15
(5J0071495A7ZS)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.0J x 15”
Avior do opony 195/55 R15
(5J0071495B7ZS)

Obręcz koła ze stopów lekkich 5.0J x 14”
Fun do opony 165/70 R14
(5J0071494E7ZS)

Kołpaki Satellite do kół 6.0J x 15”,
4 sztuki (5J0071455A)

Kołpaki Hermes do kół 6.0J x 15”,
4 sztuki (CDB700002)

Kołpaki Castor do kół 6.0J x 14”, 4 sztuki
(CDB700004)

Kołpaki Comoros do kół 5.0J x 14”,
4 sztuki (5J0071454)

* Dostępna wyłącznie dla samochodów z zestawem stylistycznym

Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 17”
Kentaur do opony 205/40 R17
(5J0071497F7ZS)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.5J x 16”
Bear do opony 205/45 R16
(5J0071496L7ZS)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.5J x 16”
Elba do opony 205/45 R16
(5J0071496K7ZS)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.0J x 15”
Antares do opony 195/55 R15
(5J00714957ZS)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.0J x 14”
Shell do opony 185/60 R14
(5J0071494C7ZS)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.0J x 14”
Atik do opony 185/60 R14
(5J0071494D7ZS)

Kołpaki Draco do kół 5.0J x 14”, 4 sztuki
(CDB700003)

Koło zapasowe 15" Felga stalowa
6Jx15 ET 43 z oponą 195/55 R15 85H
(5J0601012K)
Brak zdjęcia:
Zestaw do wymiany koła (5J0071108)

Pokrowce na koła, cztery sztuki
(000073900B)

System nawigacji Amundsen+: z mapami Europy
Zachodniej (5J0051230B); z mapami Europy
Wschodniej (5J0051230C)

Radio Swing: (5J0035161G)

Przewód połączeniowy MDI
(Mobile Device Interface):
dla iPoda/iPhone-MDI (AZO800001);
dla USB-MDI (AZO800002);
dla miniUSB-MDI (AZO800003);
dla 3,5 mm jack-MDI (AZO800004)

Głośniki tylne: (ABA700002)

Radio Blues: (5J0035152A)

Zestaw do montażu radia nieoryginalnego (AZO700001).
Dodatkowo, jeśli występuje przygotowanie pod oryginalne
radio ŠKODA, należy użyć zestawu AZA700001A. Zestaw
nie zawiera prezentowanego na zdjęciu radia.

Mapy do nawigacji Amundsen+
(karty SD):
Europa Zachodnia V5 (3T0051255F);
Europa Wschodnia V5 (3T0051255G)

Przenośny odtwarzacz
DVD z dwoma
ekranami LCD 7"
i pilotem, odtwarza
formaty DVD,
VCD, SVCD, MP3
itd., czytnik karty
pamięci SD; produkt
przeszedł pomyślnie
test zderzeniowy;
zestaw zawiera
specjalny wspornik do
montowania ekranu
LCD w zagłówku
(AAM000020)

Uniwersalny zestaw głośnomówiący
zapewniający bezpieczną komunikację
podczas jazdy, łatwe sterowanie za
pomocą ekranu dotykowego, funkcja
multipoint pozwala na jednoczesne
podłączenie dwóch telefonów
komórkowych (000051473R)

Uniwersalny zestaw
głośnomówiący z modułem
przycisków, bez ekranu
dotykowego (5J0051473A)

Siatka pod półkę bagażnika
dla Fabii (DMK710001)
System siatek: siatka podłogowa
dla Fabii (DMA710001),
dla Fabii Combi (DMA720001)

Dodatkowa podłoga
bagażnika dla Fabii
Combi, dwuczęściowa
(DAA720001-002)

System siatek: siatki pionowe
dla Fabii (DMA710002),
dla Fabii Combi (DMA720002)

Torba do bagażnika
(DMK770003)
Przedni podłokietnik (DAO700001)

Dywaniki podłogowe: 4 szt.
Tekstylne poliamidowe PRESTIGE (5J1061270);
Tekstylne polipropylenowe STANDARD (5J1061420);
Gumowe (5J1061550)

Plastikowa wykładzina
podłogi bagażnika
dla Fabii (DCE710001),
dla Fabii Combi (DCE720001)

Listwa ochronna
tylnego zderzaka
dla Fabii (KDA710001),
dla Fabii Combi
(KDA720001)

Folia ochronna tylnego
zderzaka (KDX710001)

Gumowa wykładzina podłogi
bagażnika
dla Fabii (DCD710001),
dla Fabii Combi (DCD720001)

Wodoodporna
wykładzina bagażnika
dla Fabii Combi
(DMK720002)

Przezroczysta folia ochronna
tylnego zderzaka
dla Fabii (5J6071133),
dla Fabii Combi (5J9071133A)

Termoelektryczna
lodówka
samochodowa
o pojemności
15 litrów
(5L0065400)
Kratka
oddzielająca
przestrzeń
bagażową
dla Fabii Combi
(DMM720001)

Owiewki na okna dla szyb drzwi
przednich (KCD709001),
dla szyb drzwi tylnych Fabii
(KCD719001),
dla szyb drzwi tylnych Fabii Combi
(KCD729001)

Osłony przeciwbłotne tylne
dla Fabii (KEA710001),
dla Fabii Combi (KEA720001);
niedostępne dla modeli
Scout, RS i Monte Carlo oraz
samochodów z zestawem
stylistycznym; (spoiler tylnego
zderzaka 5J6071729
i 5J9071729)
Osłony przeciwsłoneczne szyb drzwi tylnych
dla Fabii (DCK719001), dla Fabii Combi (DCK729001)
brak zdjęcia: osłony przeciwsłoneczne szyb bocznych
bagażnika dla Fabii Combi (DCK729002);
osłona przeciwsłoneczna szyby piątych drzwi
dla Fabii (DCK719002), dla Fabii Combi (DCK729003)
Termoelektryczna lodówka
samochodowa o pojemności 20 l
(000065400E)

Osłony przeciwbłotne
przednie (KEA700001);
niedostępne dla modeli
Scout i Monte Carlo

Fotelik dziecięcy Baby
One Plus (5L0019900)

Fotelik dziecięcy ISOFIX G 0/1
(5L0019905) z ramą RWF do
mocowania tyłem do kierunku
jazdy (DDF000003A)

Fotelik dziecięcy ISOFIX G 0/1
(5L0019905) z ramą FWF do
mocowania przodem do kierunku
jazdy (DDF710002) i zagłówek
(5L0019903)

Fotelik Wavo 1-2-3
(5L0019900B)

Fotelik Wavo Kind
(5L0019900C)

Wszystkie foteliki dziecięce ŠKODA AUTO
przeszły pomyślnie testy Euro NCAP.

Kategoria (w zależności od wagi w kg)
Nazwa
Baby One Plus

0+ (0–13)

1 (9–18)

2 (15–25)

3 (22–36)

0–13

ISOFIX G 0/1
– z ramą RWF
– z ramą FWF

0–18
9–18

Wavo 1-2-3

15–36

Wavo Kind

15–36

Torba na elementy bagażnika (000071156)
Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na rower, ładowność do 20 kg
(3T0071128A)*
Brak zdjęcia: zamykany na klucz uchwyt na rower (3T0071128)*

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na narty lub deski
snowboardowe, pomieści do 4 par nart lub 2 desek snowboardowych
(LBB000001)*
Brak zdjęcia: zamykany na klucz uchwyt na narty lub deski
snowboardowe (LBT071027)*

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

Zamykany na klucz kufer dachowy na narty i deski snowboardowe,
pomieści do 5 par nart lub 4 desek snowboardowych, pojemność
380 litrów (5L6071175)*; pozytywnie przeszedł City Crash Test

Poprzeczne belki dachowe dla Fabii Combi (LAS620002A)
Relingi dachowe w kolorze czarnym dla Fabii Combi (LAS720001)
Brak zdjęcia: relingi dachowe w kolorze srebrnym dla Fabii Combi
(LAS720002)
City Crash to sposób testowania oryginalnych akcesoriów,
takich jak relingi dachowe, bagażniki, kufry, uchwyty
na narty i deski snowboardowe itp., które mogą być
montowane do nadwozia samochodu,
Metoda: część nadwozia jest montowana na specjalnych płozach,
które poruszają się z prędkością 30 km/h. W momencie symulacji kolizji,
przeciążenie osiąga wynik między 9 a 12 G i trwa 80 ms.
Ocena: aby pomyślnie przejść test City Crash żaden z przewożonych
obiektów nie może odłączyć się od nadwozia. Pokazuje to, że
bezpieczeństwo pieszych oraz innych aut uczestniczących w ruchu nie
jest zagrożone przez testowany produkt.

Uchwyt na hak holowniczy mieszczący dwa rowery
(000071105B)

Wewnętrzny uchwyt na dwa rowery dla Fabii Combi
(LAH720003)

Wieszak na ubrania (3T0061127)

Zamykany na
klucz bagażnik
dachowy dla Fabii
(LAS710001B)

Zamykane na klucz belki
poprzeczne relingów dachowych
Fabii (5J6019110)

Hak holowniczy (5J0092155), niedostępny
dla modeli Scout i RS
Wiązka elektryczna – wersja komfort
z 13-biegunowym gniazdem dla samochodów bez
seryjnego przygotowania pod hak holowniczy:
Fabia (5J1055316D), Fabia Combi (5J1055316E)
z przygotowaniem pod hak holowniczy:
Fabia (5J0055316), Fabia Combi (5J9055316);
Adapter z 7-biegunowym gniazdem do
podłączenia przyczepy (EAZ000001A)
Nasadka zabezpieczająca haka holowniczego
do podłączenia przyczepy (5J0056705)

* Mocowane do belek nośnych bagażnika lub belek poprzecznych relingów dachowych

Ochronne listwy boczne (KGA700001)

Łańcuchy śniegowe
do opon 165/70 R14
(CEP400002A);
do opon 185/60 R14
(CEP400003A);

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

Zestaw śrub
zabezpieczających koła
przed kradzieżą
(000071597C)

Tempomat we wszystkich
wersjach silnika
– dla samochodów
ze sterowaniem komputera
pokładowego (5J1054690A);
dla samochodów bez
sterowania komputera
pokładowego (5J1054690),

Mechaniczna blokada
dźwigni zmiany biegów
1056Z (dla przekładni manualnej)
Pilot centralnego zamka
(5JA054607)

Trójkąt ostrzegawczy
(GGA700001A)
Komplet żarówek zapasowych
w zależności od wyposażenia
samochodu (5J0054980-D)

Linka holownicza
(GAA500001)
Kamizelka odblaskowa
(3TO093056)

Układ kontroli odstępu z tyłu
monitoruje odległość samochodu
od potencjalnych przeszkód
(BEA710001)

Alarm z funkcją monitorowania
wnętrza dla samochodów z pilotem
fabrycznym (BKA700001),
dla samochodów bez pilota
fabrycznego (BKA700002).
Podstawowy zestaw montażowy
(5J0071763)

Nika – kocyk z poduszką w kolorze
różowym (000084503A314)

Nika – pluszowa poduszka podróżna
(000084510B314)

Maskotka Nika – pluszowa zawieszka
(000087013AD314)

Maskotka Nika – grzechotka
(000087576G314)

Maskotka Tom – grzechotka
(000087576F274)

Maskotka Tom – pluszowa zawieszka
(000087013AC274)

Tom – pluszowa poduszka podróżna
(000084510A274)

Tom – kocyk z poduszką w kolorze
niebieskim (000084503274)

SPORT – biała (000087012P)

SPORT – czarna (000087012Q)

SPORT – czerwona (000087012R)

Osłonka kluczyka
KWIATY – biała (000087012N)
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Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego asortymentu oryginalnych akcesoriów ŠKODY Fabia. 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 AUTO. 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

