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ŠKODA

SUPERB



Obręcz koła ze stopów lekkich Supernova 
8J x 19" do opony 235/40 R19 

Kolor czarny połysk, szczotkowana
(3V0071499  JX2)

Obręcz koła ze stopów lekkich Supernova 
8J x 19" do opony 235/40 R19 
Kolor antracyt, szczotkowana

(3V0071499A HA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich Sirius 
8J x 19" do opony 235/40 R19 
Kolor srebrny, szczotkowana

(3V0071499D 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Sirius
8J x 19" do opony 235/40 R19 
Kolor antracyt, szczotkowana

(3V0071499B HA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich Phoenix
8J x 19" do opony 235/40 R19 

Kolor srebrny połysk
(3V0071499H 3AJ)

Obręcz koła ze stopów lekkich Phoenix
8J x 19" do opony 235/40 R19 
Kolor antracyt, szczotkowana

(3V0071499F HA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich Phoenix
8J x 19" do opony 235/40 R19 

Kolor srebrny
(3V0071499E 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Vega
8J x 19" do opony 235/40 R19 
Kolor antracyt, szczotkowana

(3V0071499G HA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich Zenith
8J x 18" do opony 235/45 R18

Kolor srebrny
(3V0071498E 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Zenith
8J x 18" do opony 235/45 R18

Kolor antracyt
(3V0071498C HA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich Zenith
8J x 18" do opony 235/45 R18

Kolor platyna
(3V0071498D HZ9)

Obręcz koła ze stopów lekkich Modus
8J x 18" do opony 235/45 R18

Kolor srebrny
(3V0071498F 8Z8)



Obręcz koła ze stopów lekkich Casiopeia
8J x 18" do opony 235/45 R18

Kolor czarny połysk, szczotkowana
(3V0071498  JX2)

Obręcz koła ze stopów lekkich Casiopeia
8J x 18" do opony 235/45 R18
Kolor platyna, szczotkowana

(3V0071498A HZ9)

Obręcz koła ze stopów lekkich Casiopeia
8J x 18" do opony 235/45 R18
Kolor srebrny, szczotkowana

(3V0071498B 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Pegasus
8J x 18" do opony 235/45 R18
Kolor antracyt, szczotkowana

(3V0071498H HA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich Helios
6.5J x 17" do opony 215/55 R17 

Kolor czarny
(3V0071497B FL8)

dedykowana do łańcuchów śniegowych

Obręcz koła ze stopów lekkich Helios
6.5J x 17" do opony 215/55 R17 

Kolor srebrny
(3V0071497  8Z8)

dedykowana do łańcuchów śniegowych

Obręcz koła ze stopów lekkich Orion
6.5J x 16" do opony 215/60 R16 

Kolor srebrny
(3V0071496  8Z8)

dedykowana do łańcuchów śniegowych

Kołpaki Hermes
do kół 6.5J x 16" 4 sztuki

(3V0071456)

Obręcz koła ze stopów lekkich Pegasus
8J x 18" do opony 235/45 R18
Kolor srebrny, szczotkowana

(3V0071498G 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Stratos
7J x 17" do opony 215/55 R17 

Kolor srebrny
(3V0071497D 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Zeus
7J x 17" do opony 215/55 R17 

Kolor srebrny
(3V0071497C 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Zeus
7J x 17" do opony 215/55 R17 

Kolor antracyt
(3V0071497A HA7)



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

Osłony śrub
srebrno-szare matowe (1Z0071215Z37),
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)

Ozdobne listwy progowe z podświetleniem
(3V0071300)

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

Ozdobne nakrętki wentyli 
(000071215C)

Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej
dla samochodów ze skrzynią manualną (5E1064200) 
lub automatyczną (5E1064205)

Podstopnica
(5E1064209)

Ozdobne listwy progowe ze stali nierdzewnej
(3V0071303)

Spoiler pokrywy bagażnika
Limuzyna (3V5071646)



Drive MFA Pro 

* 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.

Kolejną aplikacją działającą 
w systemie SmartGate jest 
MFA Pro. Wyświetla ona 
w czasie rzeczywistym na 
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”.

Aplikacja ŠKODA Drive 
zapewnia dostęp do 
najważniejszych informacji 
o efektywności jazdy. Portal 
ŠKODA Drive daje Ci 

jeszcze szersze możliwości zarządzania 
informacjami i monitorowania 
efektywności oraz kosztów jazdy wielu 
samochodów wyposażonych w system 
SmartGate.

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. 
(5E0063218)*

G-Meter Performance ServiceMotorSound 

SmartLink
Połączenie SmartLink zapewnia współpracę między samochodem i smartfonem. Umożliwia 
korzystanie ze smartfona za pośrednictwem ekranu pokładowego – można np. słuchać 
muzyki czy używać kompatybilnych aplikacji (000054830A).

Obsługa głosowa Amundsen/Bolero
MIB2 Standard Nav – klucz aktywacyjny do nawigacji Amundsen (000054802)
MIB2 Standard Plus – klucz aktywacyjny do radia Bolero (000054802A)

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



System siatek w kolorze srebrnym
3 sztuki. Limuzyna (3V5065110A), Combi (3V9065110A)

Plastikowa wykładzina podłogi bagażnika
Limuzyna (3V5061170), Combi (3V9061170)

Plastikowa wykładzina podłogi bagażnika 
o podwyższonej krawędzi
Limuzyna (3V5061162), Combi (3V9061162)

Może być uzupełniona przegrodą aluminiową 
(3T0017254)

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową 
Combi (3V9017221)
Kratka pionowa przestrzeni bagażowej
Combi (3V9017222)



Dwustronna  gumowa/tekstylna wykładzina podłogi bagażnika
Limuzyna (3V5061163), Combi (3V9061163)

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

Gumowa osłona tylnego tunelu
(3V0061580)

Rozkładana gumowa/tekstylna dwustronna mata podłogi bagażnika
Limuzyna (3V5061210), 
Combi podłoga standard (3V9061210), 
Combi podłoga podwyższona (3V9061210A)

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)

Ochronny pokrowiec tylnych siedzeń
(DMA009001)



Smart Holder - uchwyt na multimedia
Mocowany do zagłówka lub podłokietnika 
(3V0061129) *

* W celu przymocowania do zagłówka należy użyć dedykowanego łącznika (3V0061128)

Smart Holder - wieszak na ubrania
(3V0061127) *

Smart Holder - haczyk na zagłówek
(3V0061126) *

Uchwyt na zagłówek na telefon i torebkę 
czarny (000087811C)
beżowy (000087811B)



Termoelektryczna lodówka samochodowa o pojemności 20 l
(000065400E)

Termoelektryczna lodówka samochodowa 
o pojemności 15 l
(5L0065400) 
Zdjęcie wykonane w innym modelu samochodu.

Skrobaczka
(5JA096010)

Parasol
(000087600G 9B9)

Uchwyt na multimedia
(5JA051435A)

Wyjmowany pojemnik na śmieci w schowku 
przednich drzwi
czarny (5JA061107  9B9) 
beżowy (5JA061107  WC4)

Popielniczka
(000061142A)



Podręczny ekspres do kawy
(000069641C)

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

Pokrowiec na narty (4 pary)
(DMA600004A)

Elementy mocujące w komorze bagażnika
(6V0061104)

Listwa ochronna tylnego zderzaka - srebrna
Combi (3V9061195)

Torba do bagażnika 
(000061108)

Folia ochronna zderzaka tylnego przeźroczysta
Limuzyna (3V5061197), Combi (3V9061197)



0-13 kg 9-18 kg0-13 kg 9-18 kg 15-36 kg

Czy chcesz mieć pewność, że Twoje dzieci 
są bezpieczne 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.

Rama ISOFIX FWF
(DDF701002)

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 Wavo 1-2-3
(000019903D)

Fotelik dziecięcy BABY-SAFE Plus
(1ST019907)

Fotelik dziecięcy Wavo Kind
(000019904D)

Ochronna podkładka pod fotelik dziecięcy
(000017819A)

Rama ISOFIX RWF
(DDF000003A)

Fotelik dziecięcy ISOFIX DUO 
plus Top Tether
(DDA000006)

Praktyczne i różnorodne 
Dzięki przemyślanej konstrukcji fotelików 
dziecko może zostać posadzone nie tylko 
z tyłu, ale i na przednim fotelu pasażera, 
gdzie przez cały czas pozostaje widoczne. 
Foteliki dają również bogate możliwości 
zmiany ustawień i dostosowywania ich do 
rosnących dzieci.

Bezpieczeństwo potwierdzone 
Wszystkie foteliki dziecięce oferowane w ramach 
Oryginalnych Akcesoriów ŠKODY spełniają 
wymagania europejskich norm bezpieczeństwa 
(EHK 44.04) i opatrzone są certyfikatami 
potwierdzającymi pozytywne wyniki innych testów. 



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

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt 
mieszczący cztery pary nart lub dwie 
deski snowboardowe (000071129H)*

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na rower
nośność do 20 kg (000071128E)*

Brak zdjęcia:
Zamykany na klucz uchwyt na rower
(000071128D)*

Belki poprzeczne relingów dachowych
Combi (3V9071151)

Zamykany na klucz bagażnik dachowy
Limuzyna (3V5071126)

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



Hak holowniczy z wiązką elektryczną
Dla samochodów z przygotowaniem pod hak,
Limuzyna (3V0092160A), Combi (3V9092160A)

Dla samochodów bez przygotowania
pod hak niezbędne jest zastosowanie
dodatkowej wiązki
(3V0055204).

Reduktor gniazda haka holowniczego 13/7
(EAZ000001A)

w kolorze czarnym
(5L6071175A)*

w kolorze białym
(5L6071175B)*

w kolorze srebrnym
(5L6071175)*

Uchwyt na hak holowniczy
mieszczący dwa rowery (000071105F)

Kufer dachowy

Torba na belki bagażnika
(000071156)



Zestaw śrub zabezpieczających koła
przed kradzieżą (000071597C)

Kamera cofania
(3V0054634)
Wiązka do kamery cofania
Limuzyna (3V0054634B), Combi (3V0054634C)

Układ kontroli odstępu
monitoruje odstęp samochodu od potencjalnych przeszkód:
czujniki z przodu (3V0054630)
czujniki z tyłu - Limuzyna (3V0054630A), Combi 
(3V0054630B)

Mechaniczna blokada dźwigni zmiany biegów
(3V0071775)

Alarm z funkcją monitorowania wnętrza
(3V0054620)



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

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

(3V0052200B)

Linka holownicza
(GAA500001)

Łańcuchy śniegowe 
do opon 215/60 R16, 215/55 R17
(000091387AP)

Trójkąt ostrzegawczy
(GGA700001A)

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

Brak zdjęcia:
Zestaw do wymiany koła 16"
(3V0093860)
Zestaw do wymiany koła 18"
3V0093860A)
Koło zapasowe 6,5J x 16" ET46 
z oponą 205/55 R16
(5Q0601011B)
Koło dojazdowe 3,5J x 18" ET25 
z oponą 125/70 R18
(5K0601011AA)

Kamizelka odblaskowa
(000093056F)



Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatej oferty oryginalnych akcesoriów do ŠKODY SUPERB. Szczegółowe informacje na 
temat asortymentu ŠKODA Oryginalne akcesoria, a także aktualnych cen, warunków i terminów dostawy uzyskać można u Autoryzowanych 
Dealerów i Partnerów Serwisowych ŠKODY. 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). Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić wiernego 
odbicia rzeczywistych struktur i kolorów ze względu na ograniczenia techniczne druku.

www.skoda-auto.pl

Twój Dealer ŠKODA
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