
ŠKODA oriģinālos aksesuārus ŠKODA piedāvā kā papildu aprīkojumu par papildu samaksu. Krāsas, dizains 
un materiāli var atšķirties no attēlos redzamajiem. Informācija, piemēram, specifikācijas, izskats, veiktspēja, 

izmēri, svars, degvielas patēriņš un ekspluatācijas izmaksas saistībā ar attēlotajiem transportlīdzekļiem un 
produktiem, ir balstīta uz informāciju, kas bija pieejama šī dokumenta drukāšanas laikā, un ŠKODA AUTO 

patur tiesības mainīt šos datus. Pareizas disku un riepu izmēru kombinācijas ir pieejamas reģistrācijas 
apliecībā un/vai pie izplatītāja. Izvēloties sniega ķēdes, noteikti ievērojiet norādes automašīnas tehniskās 

apskates sertifikātā. Uz automašīnām attēlotie riteņi var nebūt pieejamā klāsta daļa.
Lūdzu, sazinieties ar savu ŠKODA partneri, lai iegūtu informāciju par to, kādi produkti ir pieejami un 

piemēroti jūsu modelim, kādi ierobežojumi ir spēkā, kādi nepieciešamie uzstādīšanas laiki un izmaksas. Var 
tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Transportlīdzekļa parametri, piemēram, svars, rites pretestība un 

aerodinamika, var atšķirties atkarībā no papildu aprīkojuma un piederumiem (stiprinājumi, riepu izmēri utt.), 
un tie kopā ar laika apstākļiem, satiksmes apstākļiem un individuālajām braukšanas manierēm var ietekmēt 
degvielas patēriņu, elektroenerģijas patēriņu, CO₂ izmešus un citus darbības parametrus ŠKODA oriģinālie 

aksesuāri netika izmantoti, lai noteiktu patēriņu un izmešu līmeni, un tāpēc tos var uzstādīt tikai pēc 
transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet 
www.skoda-auto.com

FABIA/LAT/42/2021

MyŠKODA App
Izbaudiet pilnu automašīnas 
kontroli. Lejupielādējiet 
MyŠKODA un piekļūstiet visām 
nepieciešamajām funkcijām 
jebkurā laikā, neatkarīgi no tā, vai 
tie ir braukšanas dati, degvielas 
atlikums, maršruta plānošana vai 
pat vieta, kur pēdējo reizi 
novietojāt automašīnu.

JAUNĀS ŠKODA  

FABIA
           AKSESUĀRI

Jūsu pilnvarotais ŠKODA partneris:
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JAUNĀ FABIA.
LĪDZSVAROTS 
ELEGANSES UN 
PRAKTISKUMA MIKSS.
Līdz ar ceturtās paaudzes ienākšanu ŠKODA FABIA ir 

paaugusies visos virzienos un tagad klientiem piedāvā lielāku 

plašumu salonā un daudz lielāku bagāžnieku. Tā ir arī 

paplašinājusi savu potenciālo klientu loku - tā vairs nav tikai 

pilsētas automašīna vai otrā automašīna, bet arī jaunā FABIA 

var uzņemties ģimenes galvenās automašīnas lomu..  
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Pedāļu uzlikas – nerūsējošā tērauda
5E1 064 205 | DQ  97,81€*/117,01€** 
5E1 064 200 | MQ  82,68€*/101,88€**

PARĀDI SAVU STILU 
Pielāgo FABIA savām vēlmēm. Stilīgais ŠKODA oriģinālo aksesuāru klāsts var 
izmainīt jūsu automašīnas izskatu. Šķietami nelieli sporta un dizaina elementi rada 
patīkami unikālu stilu.

Dekoratīva aizmugurējā bufera līste - hromēta 1
6VE 071 004 | 3 gab 

Sānu spoguļu korpusi - melna metālika
6VA 072 530 F9R  
6VA 072 530A F9R | ar Sāna skata asistentu

Dekoratīva priekšējā bufera līste - hromēta 1 
6VA 071 004 | 3 gab

1 būs pieejama vēlāk
* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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Dekoratīvi durvju sliekšņi ar nerūsējošā tērauda ielaidumiem 
6VA 071 303A | priekšējie

Dekoratīvi durvju sliekšņi no nerūsējošā tērauda 
6VA 071 303 | priekšējie 

Dekoratīvas durvju sliekšņu uzlīmes 3D
6VA 071 310 | priekšās 

DEKORATĪVIE SLIEKSŅI 
UN UZLĪMES

Dekoratīvajiem sliekšņiem un uzlīmēm ir divas 
priekšrocības. Tie ne tikai uzlabo iespaidu, 
iekāpjot automašīnā, bet arī aizsargā sliekšņus no 
netīrumiem un skrāpējumiem.

Dekoratīvi durvju sliekšņi 
ar nerūsējošā tērauda 
ielaidumiem

Dekoratīvi durvju sliekšņi 
no nerūsējošā tērauda

Dekoratīvas durvju sliekšņu 
uzlīmes 3D



RITEŅI
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VAI JŪS ZINĀT… 
… ka visiem mūsu diskiem tiek veikta stingra ŠKODA 
homologācijas pārbaude, lai pārliecinātos par to 
izturību pret koroziju, laika apstākļiem un 
deformāciju? Turklāt vieglmetāla diski ir aizsargāti ar 
īpaši izturīgu pārklājuma slāni.

MONTĀŽAS  
ROKASGRĀMATA 

Sniega ķēdes
000 091 387AN | 14" riteņiem  138,14€*
000 091 387BP  | 15" riteņiem 
000 091 387BQ | 16" riteņiem 

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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PROCYON
vieglmetāla disks 7J x 17" ET51  paredzēti 215/45 R17 riepām

6VA 071 497F 8Z8 | sudraba metālika

16"

PROCYON
vieglmetāla disks 7J x 17" ET51  paredzēti 215/45 R17 riepām

6VA 071 497C QXJ | melna metālika matēta,  sarkans

PROCYON
vieglmetāla disks 7J x 17" ET51  paredzēti 215/45 R17 riepām

6VA 071 497D HA7 | antracīta metālika,  slīpēts

PROXIMA
vieglmetāla disks 6J x 16" ET45 paredzēti 195/55 R16 riepām

6VA 071 496B HA7 | antracīta metālika,  slīpēts

PROXIMA
vieglmetāla disks 6J x 16" ET45 paredzēti 195/55 R16 riepām

6VA 071 496C FL8 | melna metālika,  slīpēts

RIEGEL 
vieglmetāla disks 7J x 17" ET51  paredzēti 215/45 R17 riepām

6VA 071 497 8Z8 | sudraba metālika

RIEGEL 
vieglmetāla disks 7J x 17" ET51  paredzēti 215/45 R17 riepām

6VA 071 497A FL8 | melna metālika,  slīpēts

RIEGEL 
vieglmetāla disks 7J x 17" ET51  paredzēti 215/45 R17 riepām

6VA 071 497B QXJ | melna metālika matēta, sarkans

LIBRA
vieglmetāla disks 7J x 18" ET51  paredzēti 215/40 R18 riepām

6VA 071 498 8Z8 | sudraba metālika,  slīpēts

18" 17"

CANIS
vieglmetāla disks 6J x 16" ET45  paredzēti 195/55 R16 riepām 

6VA 071 496D 8Z8 | sudraba metālika 

CANIS
vieglmetāla disks 6J x 16" ET45  paredzēti 195/55 R16 riepām

6VA 071 496E FL8 | melna metālika

Produkti sastāv no vieglmetāla diskiem (iekļauti riteņu centri ar ŠKODA logo) Var tikt lietoti ar sniega ķēdēm 

URSUS
vieglmetāla disks 6J x 16" ET45  paredzēti 195/55 R16 riepām

6VA 071 496 8Z8 | sudraba metālika
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RITEŅU KOPŠANAS 
KOMPLEKTS
Automašīnai riteņi ir tikpat svarīgi kā cilvēkiem apavi. 
Neatkarīgi no tā, vai jūsu ŠKODA automašīnai ir stilīgi, sporta vai praktiski 
apavi, mūsu RITEŅU KOPŠANAS PAKETE (riteņu pārsegi, ventiļu vāciņi, 
drošības skrūves) piedāvā vairākus produktus, kas padarīs jūsu riteņus vēl 
pievilcīgākus un unikālākus.

Apvalki visam riteņu komplektam
000 073 900L  39,33€*/52,12€**

Drošības skrūves 
000 071 597C  36,30€*/49,10€**

HADAR
vieglmetāla disks 5.5J x 15" ET40 paredzēti 185/65 R15 riepām

6VA 071 495 8Z8 | sudraba metālika

HADAR
vieglmetāla disks 5.5J x 15" ET40 paredzēti 185/65 R15 riepām

6VA 071 495A FL8 | melna metālika

15"

CALISTO
dekoratīvās uzlikas 15" tērauda diskiem 
6VA 071 455

FLAIR
dekoratīvās uzlikas 14" tērauda diskiem 
6V0 071 454
87,73€*/100,52€**

DEKORATĪVĀS UZLIKAS

14"

URSUS
vieglmetāla disks 6J x 16" ET45 paredzēti 195/55 R16 riepām

6VA 071 496A FL8 | melna metālika,  slīpēts

16"

Skrūvju vāciņi riteņiem bez drošības 
skrūvēm:
1Z0 071 215 7ZS | sudraba metālika 
1Z0 071 215 UZ7 | spīdīgi pelēki 
1Z0 071 215 9B9 | spīdīgi melni 
1Z0 071 215 Z37 | matēti pelēki 
1Z0 071 215 01C | matēti melni

Skrūvju vāciņi  
11,09€*/23,89€**

Skrūvju vāciņi riteņiem ar drošības 
skrūvēm: 
1Z0 071 215A Z37 | matēti pelēki 
1Z0 071 215A 01C | matēti melni

DEKORATĪVĀS UZLIKAS

15"

Dekoratīvie ventiļu vāciņi 2 
000 071 215C  29,24€*/42,04€**

Dekoratīvie ventiļu vāciņi 2
zaļa ŠKODA Motorsport emblēma
000 071 215H 1

Var tikt lietoti ar sniega ķēdēm  1 būs pieejami vēlāk           2 nevar lietot automašīnām ar Active TPMS* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN



SAVIENOJAMĪBA
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Pāreja no USB-C 
uz USB-A 3.0
000 051 443J
6,05€*

MyŠKODA
ŠKODA CONNECT UN CITI DIGITĀLIE 
PAKALPOJUMI TAVĀ KABATĀ

Braukšana ar jūsu ŠKODA nav tikai braukšana. Tās ir funkcijas, iespējas un 
personiskie pieskārieni, kas rada lielisku pieredzi. Tā ir mūzika, kuru atskaņojat ceļā 
uz galamērķi. Drošība ir zināt, ka liels atbalsts nekad nav tālāk par dažiem 
pieskārieniem. Jūsu ŠKODA ir jūsu ikdienas kompanjons – un pateicoties 
MyŠKODA aplikācijai, jūs varat iet vēl tālāk, mijiedarbojoties ar savu automašīnu. 
Izmantojiet aplikāciju, lai attālināti pārbaudītu automašīnas statusu, aizslēgtu vai 
atslēgtu to vai parādītu tās atrašanās vietu. Izmantojiet sava pēdējā brauciena 
statistiku, lai nākamreiz izplānotu efektīvāku maršrutu. Tā sniedz arī ieskatu 
automašīnas rokasgrāmatā, ātrus padomus par automašīnas un tās piederumu 
izmantošanu, iespēju sazināties ar vēlamo servisa partneri, kā arī vairākas citas 
funkcijas, kuras gaida, kad tās tiks izpētītas. Ar MyŠKODA aplikāciju, jūs vienmēr 
varat kontrolēt savu auto. Aplikāciju iespējams lejupielādēt App Store (iOS) un 
Google Play (Android). ŠKODA Connect funkcijas ir pieejamas, pamatojoties uz 
pasūtīto pakalpojumu komplektu: Infotainment Online vai Care Connect.

functions just waiting to be explored. With MyŠKODA application in place, your car 

USB savienojuma vads
Micro | 5JA 051 446J   17,14€* 
Mini | 5JA 051 446H   26,22€* 
Apple | 5E0 051 510E   34,28€*

Balss vadība
000 054 802B

MyŠKODA

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN



KOMFORTS  UN
PRAKTISKUMS
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VISU LAIKA APSTĀKĻU PAKLĀJIŅI

Pateicoties praktiski viedajam dizainam un materiālam, tie lieliski aizsargā grīdu no dubļiem, netīrumiem un 
ūdens. Ar šiem paklājiņiem jūs varēsit izbaudīt savu braucienu pa zemes ceļiem bez sirdsapziņas 
pārmetumiem.

Visu laikapstākļu paklājs tunelim
6VA 061 580

Visu laikapstākļu 
paklājiņi
6VB 061 500 | LHD
6VC 061 500 | RHD



2928

TEKSTILA PAKLĀJIŅI 

Tekstila paklājiņi automašīnas interjeru padara daudz komfortablāku, kā arī nodrošina lielisku aizsardzību grīdai. 
Paklājiņi ar neslīdošu virsmu savāc netīrumus un arī mitrumu. Tie samazina trokšņu līmeni automašīnas salonā, 
tādējādi palielinot transportlīdzekļa vadītāja komfortu ceļojuma laikā.

Standard tekstila paklājiņi
6VB 061 404 | LHD
6VC 061 404 | RHD

Prestige tekstila paklājiņi - dubults nubuks
6VB 061 270 | LHD
6VC 061 270 | RHD

Dubļusargi - aizmugurējie
6VE 075 101

Dubļusargi - priekšējie
6VA 075 111

Kāju balsts “Lounge step”
000 061 141A | komplekts 2 gab  93,78€*/106,57€** 

KOMFORTS UN PRAKTISKUMS

Priekšējie un aizmugurējie dubļusargi aizsargā automašīnas virsbūves 
apakšdaļu no netīrumiem un bojājumiem, ko rada akmentiņi un citi 
netīrumi. Dubļusargi ir īpaši noderīgi ziemā, kad uz ceļiem tiek kaisīts 
sāls un smilts. Labāk, ka tos aptur dubļusargi ne kā automašīnas 
virsbūve.

Praktisks un stilīgs kāju balsts “Lounge Step” pilnībā iederas jūsu 
automašīnas interjerā, un vienlaikus palielina tā lietotāja kāju un pēdu 
komfortu.

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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Durvju sliekšņu aizsargplēves - caurspīdīgas 
6VA 071 310A | aizmugurējās

DURVJU SLIEKŠŅU 
AIZSARGPLĒVE

Divdaļīgā aizsargplēve lieliski atkārto automašīnas 
kontūras, un to galvenā īpašība ir tā, ka tās aizsargā 
krāsu ap durvju sliekšņiem no netīrumiem.

Viedais turētājs – pakaramais
000 061 127F  27,23€*/40,02€**

Viedais turētājs – āķis
3V0 061 126  6,05€*/18,85€**

Viedais turētājs - 
adapteris
3V0 061 128  
11,09€*/23,89€**

GUDRĀ TURĒTĀJA 
KOMFORTA 
PAKOTNE

Komforta paka vieglā | 000 061 122N  
Gudrais turētājs – adapteris (2 gab.) 
Gudrais turētājs - āķis
Gudrais turētājs – viedierīču turētājs 
Gudrais turētājs – pakaramais

Komforta paka M | 000 061 122E 
87,73€*/164,52€**
Gudrais turētājs – adapteris (2 gab.) 
Gudrais turētājs - āķis
Gudrais turētājs – viedierīču turētājs
Gudrais turētājs – pakaramais
Atkritumu tvertne durvīs | melna

Atkritumu tvertne durvīs
5JA 061 107 9B9 | melna  19,16€*/31,96€**BAGĀŽNIEKA SLIEKŠŅA 

AIZSARGPLĒVE

Šīs uzlīmes pilnībā atbilst automašīnas virsbūves krāsas mehānisko 
bojājumu aizsardzības prasībām. Praktiskā caurspīdīgā uzlīme no kvalitatīva 
poliuretāna, kas ar pašlīmējošu slāni pielīmējas pie aizmugurējā bufera 
iekraušanas malas, droši aizsargā buferi no nelieliem nobrāzumiem un 
skrāpējumiem, kas rodas transportējamo priekšmetu iekraušanas un 
izkraušanas rezultātā.

Bagāžnieka sliekšņa aizsargplēve
6VE 061 197

Viedais turētājs - adapteris
3V0 061 129  29,24€*/42,04€**

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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Tīkls zem bagāžas nodalījuma pārsega
6VE 065 110C

SAULESSARGS 
PANORĀMAS JUMTAM

Panorāmas jumts ir populārs aprīkojums, kas padara 
interjeru vieglu un gaisīgu. Tomēr ir gadījumi, kad 
automašīnas pasažieri novērtēs kaut ko, kas 
aizsegtu gaismu no augšas - piemēram, kad saule 
spīd pārāk spoži.

Tāpēc ŠKODA oriģinālie aksesuāri piedāvā 
praktisku saulessargu. Kad tas nav vajadzīgs, to var 
vienkārši salocīt un uzglabāt tīklā zem bagāžas 
nodalījuma pārsega.

Saulessargs panorāmas jumtam
6VA 064 365

BAGĀŽAS NODALĪJUMA 
APRĪKOJUMS

Tīklu sistēma un daudzfunkcionālais nodalījums 
ir praktisks un pievilcīgs bagāžas nodalījuma 
papildinājums. Tie nostiprina transportējamos 
priekšmetus un bagāžu, neļaujot tiem slīdēt 
apkārt, kamēr automašīna manevrē.

Tīklu sistēma ar kabatu
6VE 065 110    | melna
6VE 065 110A | pelēka
6VE 065 110B | melna, dubultajai grīdai

Multifunkcionāls nodalījums
654 061 103  43,36€*/56,16€**

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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Fleksibls mantu grozs 
6V0 061 104A  22,18€*/34,98€**

Bagāžnieka soma
DMK 770 003  62,52€*/75,32€**

Universāls stiprinājuma elements
6V0 061 104  14,12€*/26,92€**VIEGLA UN ĒRTA 

TRANSPORTĒŠANA

Vieglai transportēšanai varat izmantot vairākus 
produktus, piemēram, tīklu sistēmu, dažādus 
stiprinājuma elementus vai bagāžas nodalījuma somu.

Jūs novērtēsit visus bagāžnieka aizsardzības 
risinājumus, piemēram, paklāju un plastmasas paplāti. 

Abpusējs bagāžas nodalījuma paklājs
6VE 061 163

Dubultā bagāžas nodalījuma grīda
6VE 061 261

Sadalošais elements alumīnija 
starpsienai
000 017 254A  15,13€*/27,92€**

Bagāžas paliktnis
6VE 061 162

Alumīnija starpsiena bagāžas 
paliktnim
565 017 254  52,43€*/65,23€**

BAGĀŽAS 
NODALĪJUMA 
PALIKTNIS 

Bagāžas nodalījuma paliktnis lieliski iederas 
bagāžas nodalījumā, lai pasargātu to no 
netīrumiem. Paliktni var aprīkot ar alumīnija 
starpsienu, ko var papildināt ar sadalošo 
elementu, ļaujot sadalīt telpu atbilstoši savām 
vajadzībām. Tas rada vietu priekšmetiem, 
kuriem ir jābūt pa rokai vai kurus, iespējams, 
vajadzētu turēt atsevišķi no pārējās bagāžas.

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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Ledus skrāpis
000 096 010E  
5,04€*/17,84€**

Birste
000 096 011D  12,10€*/24,90€**

Pelnu trauks glāžu 
turētājam
000 061 142B  
15,13€*/27,92€**

Lietussargs
000 087 600G 9B9  27,23€*

Atkritumu tvertne durvīs
5JA 061 107 9B9 |  melna  19,16€*/31,96€** 
5JA 061 107 WC4  | bēša  19,16€*/31,96€**

LED lampa - 12 V
000 069 690L  32,27€*/45,07€**

GUDRĀS GLABĀTUVES

Izmantojiet šīs vietas, lai uzglabātu praktiskus 
priekšmetus no ŠKODA oriģinālajiem aksesuāriem, kas 
paredzēti ceļošanai jebkurā gada laikā.

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN



3938

Termoelektriskā dzesēšanas 
kaste - 20l
000 065 400G  218,81€*/231,61€**

TERMOELEKTRISKĀS DZESĒŠANAS 
KASTES

Pateicoties dzesēšanas kastei, automašīnā vienmēr varat paņemt aukstos 
dzērienus, augļus, uzkodas vai jebko citu, kas jūs atsvaidzina. 
Termoelektriskās dzesēšanas kastes lietderība un daudzpusība padara to 
par ideālu piederumu jebkurai ŠKODA, un padara dzīvi nedaudz vieglāku, 
ceļojot no punkta A uz punktu B. Tā ir neaizstājama gan garos braucienos, 
gan vedot no veikala pārtiku, kurai nepieciešams vēsums. Pieejama 15L 
un 20L versija.

Portatīvais kafijas aparāts
000 069 641D   340,82€*

PORTATĪVAIS KAFIJAS 
APARĀTS

Jūs noteikti novērtēsiet vienkāršo, vieglo, eleganto un 
kompakto ceļojuma kafijas automātu. Ar šo kafijas automātu 
jūs varat baudīt savu iecienītāko espresso visur, kur vēlaties. 
Šis pārnēsājamais kafijas automāts ir saderīgs ar Nespresso 
alumīnija kapsulām.

Termoelektriskā dzesēšanas / sildīšanas 
kaste - 15l
5L0 065 400  218,81€*/231,61€**

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN



TRANSPORTĒŠANA



4342

GATAVS 
PIEDZĪVOJUMIEM 
Vai pazīsti bezgalīgu brīvības sajūtu un prieku par gaidāmo piedzīvojumu? 
Dodieties nezināmajā tikai ar labas kvalitātes aprīkojumu. Runājot par 
patiešām lieliem vai neparocīgiem priekšmetiem, nav nekā labāka par 
piekabi un sakabes āķi, kas ļauj to piestiprināt pie automašīnas. Jūs varat 
izvēlēties vairākus variantus no ŠKODA oriģinālajiem aksesuāriem.

Velosipēdu turētājs 3 velosipēdiem
000 071 105P  | LHD  921,62€*/934,42€** 
000 071 105Q | RHD  921,62€*/934,42€**

Adapteris (no 13 uz 7 kontaktiem)
EAZ 000 001A  22,18€*/34,98€**

VELOSIPĒDU 
TURĒTĀJS 
SAKABES ĀĶIM
Velosipēda turētājs sakabes āķim ir ideāls risinājums 
transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar sakabes āķi, un nodrošina 
bezrūpīgu un ērtu velosipēdu pārvadāšanu. Tā elegantais stils 
un stingrā uzbūve lieliski papildina ŠKODA automašīnu izskatu. 
Pieejams gan diviem, gan trijiem velosipēdiem.

Velosipēdu turētājs 2 velosipēdiem

000 071 105F | LHD  588,87€*/601,67€** 
000 071 105C | RHD  642,31€*/655,11€**

Sakabes āķis - noņemams
6VE 092 155 + 6VE 055 202A | automašīnām ar sakabes āķa sagatavi
6VE 092 155 + 6VE 055 202A + 6VE 055 204 | automašīnām bez sakabes āķa sagataves 

Sakabes āķis - nenoņemams
6VE 092 101 + 6VE 055 202A | automašīnām ar sakabes āķa sagatavi
6VE 092 101 + 6VE 055 202A + 6VE 055 204 | automašīnām bez sakabes āķa sagataves

MONTĀŽAS
ROKASGRĀMATA

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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Šķērsstieņu soma
000 071 156 

Pamata jumta bagāžnieks
6VE 071 126

PAMATA JUMTA BAGĀŽNIEKS 

Jaunie ŠKODA jumta šķērsstieņi ir izstrādāti ar aerodinamiski 
optimizētiem profiliem, kas īpaši paredzēti jaunajai FABIA. Zemais 
profils samazina aerodinamisko pretestību un samazina trokšņa līmeni, 
lai brauciena laikā jaunajā ŠKODA FABIA saglabātu patīkamu sajūtu.

MONTĀŽAS
ROKASGRĀMATA

VELOSIPĒDA TURĒTĀJS

Vai dodaties velobraucienā? Pārvietojiet
velosipēdus droši, izmantojot oriģinālo turētāju,
nesabojājot automašīnu un nesamazinot tās
braukšanas īpašības.

Velosipēda turētājs 
000 071 128P | alumīnija 181,50€*/194,30€**
000 071 128D | nerūsējošā tērauda  103,86€*/116,66€**

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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SLĒDZAMS SLĒPJU UN 
SNIEGADĒĻU TURĒTĀJS 

Vai jūs dodaties uz kalniem? Šis slēdzamais slēpju vai sniegadēļu
turētājs ir drošs risinājums slēpju vai sniegadēļu transportēšanai uz
automašīnas jumta. Tajā var pārvadāt 4 pārus slēpju vai 2 sniegadēļus.
ŠKODA ir pārbaudījusi tā slodzes izturību un drošību.

Slēpju un sniegadēļu turētājs
000 071 129AA  197,63€*/210,43€**

Slēpju un 
sniegadēļu
turētājs – izbīdāms 
000 071 129AC 
297,46€*/310,26€**

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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Jumta kaste 400L
000 071 175D | melna 1 098,08€*/1 110,87€**

JUMTA KASTE 400L

Izbaudiet lielāku ietilpību un vieglāku iekraušanu ar ŠKODA jumta kasti. Tas ļaus pārvadāt līdz 6 slēpju pāriem vai 5 sniegadēļiem.
Pateicoties palielinātajam tilpumam - 400 l, tajā var ievietot visu ceļojumam nepieciešamo.

Jumta kaste 400L
000 071 175C | sudraba 1 098,08€*/1 110,87€**

Jumta kasti iespējams atvērt no abām
pusēm, lai ērti iekrautu aprīkojumu.

Tilpums 

Svars
Kravnesība  
Izmēri 
Krāsa 
Stiprinājuma sistēma 

400L
6 slēpju pāri vai
5 sniegadēļi
24,9 kg
75 kg
215 x 95 x 35 cm 
melna | sudraba
T-rieva

Tās uzlabotā aerodinamiskā forma samazina gan degvielas patēriņu, gan vēja troksni, savukārt dizains lieliski papildina ŠKODA dizaina valodu. Ar
UV aizsardzību tiek nodrošināts, ka tā vienmēr izskatīsies kā jauna.

MONTĀŽAS
ROKASGRĀMATA

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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Tilpums

Svars 
Kravnesība  
Izmēri 
Krāsa  
Stiprinājuma sistēma 

380L
5 slēpju pāri vai 4 
sniegadēļi
18 kg
75 kg
215 x 80 x 35 cm 
melna | balta | pelēka 
T-rieva,  U-skrūves

JUMTA KASTE 380L

Jumta kaste 380L
5L6 071 175A | melna 
660,46€*/673,26€** 

Jumta kaste 380L
5L6 071 175B | balta 
660,46€*/673,26€**

Jumta kaste 380L
5L6 071 175 | sudraba 
660,46€*/673,26€**

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN



DROŠĪBA
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DROŠĪBA 
PIRMAJĀ VIETĀ 
Mēs rūpējamies par jums un jūsu mīļajiem, kā arī jūsu 
mājdzīvniekiem. Izvēlieties piederumus no drošības 
kolekcijas visai ģimenei. 

Katram ŠKODA oriģinālo aksesuāru bērnu sēdeklīšu 
tipam tiek veikti virkne stingru testu, tostarp EuroNCAP 
trieciena, ugunsizturības, kaitīgo vielu satura, 
nodilumizturības un pārklājuma kvalitātes testi.

Bērnu spogulītis  22,18€*/54,18€** 
000 072 549F  |  pelēks 
000 072 549D |  melns

BABY-SAFE2 i-SIZE bērnu sēdeklītis * 
(0–13 kg, 4-punktu drošības josta)  
000 019 906T  527,36€*/540,16€**

BABY-SAFE i-SIZE sēdeklīša pamatne * 
(Lietošanai ar Baby-Safe2 i-Size bērnu sēdeklīti)  
000 019 729K  592,90€*/605,70€**

DUO PLUS bērnu sēdeklītis *
(9–18 kg, 4-punktu drošības josta)  
000 019 906AA  640,29€*/653,09€**

KIDFIX2 R child seat *
(15–36 kg, 4-punktu drošības josta)  
000 019 906AB  564,67€*/577,47€**

Aizsargpaklājs zem bērnu sēdeklīša
000 019 819A  27,23€*/40,02€**

* Tikai automašīnām, kas aprīkotas ar ISOFIX bērnu sēdekļu stiprinājumiem.* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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BAGĀŽNIEKA SLIEKŠŅA 
AIZSARGPAKLĀJS AR 
BRĪDINĀJUMA ELEMENTIEM

Šis produkts nodrošina optimālu aizsardzību aizmugurējam 
buferim, kā arī bagāžnieka slieksnim. Tas ir ideāli piemērots asu, 
smagu vai apjomīgu priekšmetu iekraušanai un izkraušanai. 
Pateicoties brīdinājuma elementiem apakšā, aizsargpaklājam var 
būt arī brīdinoša loma, brīdinot citus autovadītājus, ka automašīna 
stāv.

Bagāžnieka sliekšņa aizsargpaklājs ar brīdinājuma elementiem 
57A 071 336

AIZMUGURĒJO 
SĒDEKĻU AIZSARDZĪBA 

Praktiskie aizmugurējo sēdekļu pārsegi aizsargā 
jūsu automašīnas salonu no bojājumiem un 
netīrumiem. To izmēru var pielāgot, lai apsegtu 
tikai pusi aizmugurējo sēdekļu.

Aizmugurējā 
sēdekļa pārsegs
3V0 061 680  173,43€*/186,23€**

Suņa drošības josta 
000 019 409A | S izmērs  91,76€*/104,56€** 
000 019 409B  | M izmērs  115,96€*/128,76€** 
000 019 409C  | L izmērs  130,08€*/142,87€** 
000 019 409D  | XL izmērs 145,20€*/158,00€**

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN



5958

Atpakaļskata kamera 
6VE 054 634

Aizmugurējie 
parking sensori 
6VE 054 630

Rezerves riteņa komplekts
6VA 093 860

Numura zīmes turētājs
000 071 800M  6,05€*/18,85€** 

Vilkšanas virve
GAA 500 001  20,17€*/32,97€**

Atstarojošā drošības veste 
000 093 056L  |  dzeltena  4,03€* 
000 093 056K  |  oranža  4,03€*

Avārijas trīsstūris
GGA 700 001A  13,11€*/25,91€**

Numura zīmes turētāja paliktnis
KEA 075 004  3,03€*/15,82€**

Numura zīmes turētājs - ŠKODA Motorsport 
000 071 800N  6,05€*/18,85€**

SAGATAVOJATIES 
JEBKURAM 
GADĪJUMAM 
Katrai valstij ir savi likumi attiecībā uz to, kādam aprīkojumam jābūt 
automašīnā. Šie produkti ir tikai daži no daudzajiem priekšmetiem, kas 
jums var būt nepieciešami ārkārtas gadījumā. Parādītos piederumus var 
izmantot dažādos veidos.

Piemēram, ja pārdursiet riepu ikdienas braucienā vai ceļojumā, rezerves
riteņu komplekts izrādīsies nenovērtējams.

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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Auto kosmētika
Sīkāku informāciju skatiet mūsu auto kosmētikas katalogā (QR kods labajā stūrī)

Pirmās palīdzības komplekts
3T0 093 108B  20,17€*

Fotogrāfija ir tikai ilustratīva.

Salokāma sniega lāpsta

5L0 099 320  57,48€*/70,27€**

Rezerves spuldžu un 
drošinātāju komplekts
6VA 052 000
6VA 052 000A

Šajā praktiskajā komplektā ietilpst tīrīšanas 
līdzeklis un augstas kvalitātes tīrīšanas 
lupatiņa mūsdienīgā, minimālisma dizainā –
2-in-1 rūpīgi notīra ekrānu, saglabājot tā
izskatu nevainojamu. Tīrīšanas šķidrums un
mikrošķiedras lupatiņa nodrošina, ka visi
netīrumi vai kaitinošie pirkstu nospiedumi
tiek pilnībā notīrīti.

2-in-1 ekrānu tīrītājs
000 096 311T

2-IN-1 EKRĀNU TĪRĪTĀJS
200 ml uzpildes šķidrums 
ekrānu tīrīšanas līdzeklim. 
Uzpildes pudelei ir viegli 
lietojama uzpildes sprausla.

2-in-1 uzpildes paka
000 096 311AA

2-IN-1 UZPILDES PAKA

AUTO KOSMĒTIKAS 
KOMPLEKTS
Daudzfunkcionālajā kosmētikas komplektā 
ietilpst: viss vienā universāls tīrīšanas 
līdzeklis, paneļu kopšanas līdzeklis, riteņu 
disku tīrīšanas želeja, vasks.

Komplektā ar riteņu suku un tīrīšanas drānu, 
lai jūsu automašīna spīdētu un saglabātu 
krāsu. Visi priekšmeti ir parocīgā tekstila 
maisiņā, lai tiem būtu ērti piekļūt.

Auto kosmētikas komplekts
000 096 356F

AUTO KOSMĒTIKA

* Cena ar PVN / ** Cena ar uzstādīšanu un PVN
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