SIMPLY CLEVER

ŠKODA CITIGO
AKCESORIA

Spoilery progowe boczne (1ST071685)

Spoiler dachowy (1ST071640A)

Zestaw spoilerów
– przedni i pokrywy
bagażnika
(1ST071600 GRU)

Ozdobna listwa pokrywy bagażnika (1ST071360)
Dyfuzor (1ST071729A)

Ozdobna listwa przedniego spoilera
czarna (1ST071004C FL8);
biała (1ST071004C FM9);
chromowana (1ST071004D)

Pakiet Sport – zestaw folii dekoracyjnych na maskę,
dach, drzwi i pokrywę bagażnika.
Kolor czarny metalizowany – 3 drzwi (1ST064317F FL8)
lub 5 drzwi (1ST064317G FL8).
Kolor srebrny – 3 drzwi (1ST064317F 8Z8)
lub 5 drzwi (1ST064317G 8Z8).
Kolor biały – 3 drzwi (1ST064317F FM9)
lub 5 drzwi (1ST064317G FM9).

Gumowe dywaniki podłogowe:
4 sztuki.
3 drzwi (1ST061550)
5 drzwi (1ST061541A)

Przednie osłony
przeciwbłotne
(1ST075111A)

Tekstylne dywaniki podłogowe:
4 sztuki.
Prestige PA (1ST061270)
Standard PP (1ST061404R)

System siatek do bagażnika
2 sztuki – przód i tył (1ST065110)
1 sztuka – przód (1ST065110A)

Tylne osłony
przeciwbłotne
(1ST075101A)

Przedni podłokietnik (1ST061123)

Organizer na tył przedniego
fotela (000061609A)
Ochronne folie progowe
3 drzwi (1ST071310B)
5 drzwi (1ST071310C)

Tekstylne dywaniki podłogowe
z czerwonym obszyciem krawędzi
Prestige Sport PA 3 drzwi (1ST061404K)
Prestige Sport PA 5 drzwi (1ST061404L)

Plastikowa wykładzina podłogi bagażnika
(1ST061160)

Osłony przeciwsłoneczne tylnych bocznych
szyb
3 drzwi (1ST064363)
5 drzwi (1ST064363A)
Brak zdjęcia:
Osłona przeciwsłoneczna pokrywy bagażnika
(1ST064361)

Ozdobne folie
progowe
3 drzwi (1ST071310D)
5 drzwi (1ST071310E)

Llistwy progowe
z elementami ze stali
nierdzewnej
3 drzwi (1ST071303)
5 drzwi (1ST071303A)

Obręcz koła ze stopów lekkich Serpens
6J x 16" do opony 185/50 R16 w kolorze
czarnym (1ST071496G FL8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Serpens
6J x 16" do opony 185/50 R16 w kolorze
białym (1ST071496G FM9)

Obręcz koła ze stopów lekkich Serpens
6J x 16" do opony 185/50 R16 w kolorze
srebrnym (1ST071496G 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Scorpius
6J x 16" do opony 185/50 R16 w kolorze
czarnym (1ST071496J FL8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Auriga
5,5J x 15" do opony 185/55 R15 w kolorze
białym (1ST071495G FM9)

Obręcz koła ze stopów lekkich Auriga
5,5J x 15" do opony 185/55 R15 w kolorze
czarnym metallic (1ST071495G FL8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Auriga
5,5J x 15" do opony 185/55 R15 w kolorze
srebrnym (1ST071495F)

Obręcz koła ze stopów lekkich Scorpius
6J x 16" do opony 185/50 R16 w kolorze
białym (1ST071496K FM9).
Brak zdjęcia: w kolorze srebrnym
(1ST071496H 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Apus
5J x 14" do opony 175/65 R14 w kolorze
białym (1ST071494E FM9)

Obręcz koła ze stopów lekkich Apus
5J x 14" do opony 175/65 R14 w kolorze
czarnym metallic (1ST071494E FL8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Apus
5J x 14" do opony 175/65 R14 w kolorze
srebrnym (1ST071494D)

Kołpaki Aries do kół 5.0J x 14"; zestaw
4 sztuk (1ST071454B)

Move&Fun: wielofunkcyjne urządzenie zawierające wyświetlanie funkcji
komputera pokładowego, sterowanie radiem Funky, zestaw głośnomówiący
Bluetooth (z komunikacją do głośników samochodu), nawigację z 37 krajami
Europy, odtwarzacz muzyki (WAV, OGG, WMA), przeglądarkę zdjęć (JPEG, GIF, TIF,
BMP, PNG), czytnik kart SD. Posiada 5" kolorowy wyświetlacz dotykowy, pamięć
wewnętrzną 4 GB, interaktywną instrukcję odtwarzania. Połączenie urządzenia
z samochodem wymaga fabrycznie zainstalowanego przygotowania pod system
Move&Fun (1ST051235D)
Pokrowiec do Move&Fun
(1ST087315)

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

Zestaw śrub zabezpieczających koła przed
kradzieżą (000071597B)

Termoelektryczna lodówka
samochodowa o pojemności
15 litrów, zasilana z gniazda 12V
(5L0065400)

Alarm z funkcją monitorowania wnętrza
wykorzystujący czujniki ultradźwiękowe,
zestaw do montażu (1ST054620);
podstawowy zestaw montażowy dla
samochodów z pilotem fabrycznym
(5E0054620A)

Układ kontroli odstępu z tyłu monitoruje
odstęp samochodu od potencjalnych
przeszkód (1ST054630)

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

Łańcuchy śniegowe do opon
165/70 R14; wykonane ze stopu tytanu
wysokiej jakości (CEP400002A)

Termoelektryczna lodówka
samochodowa o pojemności
20 litrów (000065400E)
Brak zdjęcia:
Koło zapasowe 5J x 14" ET35, 165/70 R14 (CAX165704SWCG)
Zestaw do wymiany koła (1ST093860)

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

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

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na 4 pary
nart lub 2 deski snowboardowe (LBB000001)*
Brak zdjęcia:
Zamykany na klucz uchwyt na 4 pary nart lub
2 deski snowboardowe (LBT071027)*
Kufer dachowy w kolorze czarnym (5L6071175A)

Zamykany na klucz kufer dachowy, mieszczący
5 par nart lub 4 deski snowboardowe, o pojemności
380 litrów (5L6071175)*; pomyślnie przeszedł
City Crash Test

Zamykany na klucz bagażnik dachowy
3 drzwi (1ST071126)
5 drzwi (1ST071126A)

* Mocowany do belek nośnych bagażnika

Torba na elementy bagażnika (000071156)

Mechaniczna blokada
dźwigni zmiany biegów
Niedźwiedź-Lock (1588K)

Pokrowiec na samochód
zielony (1ST061205A)
szary (1ST061205)

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

Fotelik dziecięcy ISOFIX DUO plus Top Tether
(DDA000006)

Kamizelka odblaskowa
(000093056F)

Nika – kocyk z poduszką w kolorze Nika – pluszowa poduszka podróżna
różowym (000084503A314)
(000084510B314)

Fotelik dziecięcy BABY-SAFE plus
(0-13 kg) (1ST019907)

Linka holownicza
(GAA500001)

Tom – pluszowa poduszka podróżna
(000084510A274)

Trójkąt ostrzegawczy
(GGA700001A)

Tom – kocyk z poduszką w kolorze
niebieskim (000084503274)

Komplet żarówek
zapasowych dla
samochodów
z przednimi lampami
przeciwmgłowymi
(1ST052000);
dla samochodów
bez przednich lamp
przeciwmgłowych
(1ST052000A)
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Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego asortymentu oryginalnych akcesoriów ŠKODY Citigo. 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).

