OFERTE SPECIALE

ACCESORII ORIGINALE
Valabile pentru întreaga gamă de modele ŠKODA actuale
până la 30.09.2021

SPORT ȘI DESIGN

Eleron portbagaj
Octavia - de la 385 Lei

Set ornamente praguri
Superb - 319 Lei

Set capace oglinzi
Fabia - 160 Lei

Set ornamente pedale
Kamiq - 363 Lei

OFERTA LUNII
La partenerul tău ŠKODA ai în fiecare lună o ofertă specială la
accesoriile originale. Întreabă consilierul de service despre
oferta actuală.

DESCOPERĂ
OFERTA LUNII
LA PARTENERUL
TĂU ŠKODA

CONFORT ȘI PROTECȚIE
Cu ajutorul Accesoriilor Originale pentru
Confort și Protecție te bucuri de mașina
ta, protejând-o în același timp împotriva
murdăriei și uzurii.

Tavă portbagaj
Octavia - 405 Lei

Separator aluminiu
182 Lei

Ladă frigorifică 20 litri
675 Lei

Folie protecție muchie încărcare
Superb - 192 Lei

Ornament protecție muchie încărcare
Fabia - 272 Lei

Set apărători noroi față/spate
Karoq - de la 78 Lei

Set plase portbagaj
Scala - de la 96 Lei

Cârlig tetieră
21 Lei

Suport tabletă
105 Lei

Umeraș
105 Lei

Coș gunoi ușă
67 Lei

ANVELOPE
Nu risca atunci când este vorba de calea de rulare
În cazul în care adâncimea profilului căii de rulare este mai mică de 3 mm, distanța de frânare va fi considerabil
mai lungă.

Cu adâncime completă
a profilului

Cu o adâncime a profilului de 3 mm
Viteză reziduală de 34 km/h
+ 2 lungimi de vehicul (9,5 m distanță mai mare de frânare)
Cu o adâncime a profilului de 1,6 mm
(minimul legal)
Viteză reziduală de 44 km/h
+ 4 lungimi de vehicul (18,6 m distanță mai mare de frânare)

* Condiții test: 205/55R16 H,
ContiPremiumContact 5, carosabil
ud, de la 100 km/h la 0 km/h
(Status: Martie 2015).
Graficele prezentate aici au doar
scop ilustrativ. Distanța de frânare
pentru fiecare autovehicul în parte
depinde de tipul de autovehicul,
sistemul de frânare și anvelopele
utilizate, precum și de suprafața
carosabilă.
(Sursa: Continental Reifen
Deutschland GmbH)
Bravuris 5HM
175/70R14 88T
259 Lei

Speed Life 3
205/55R16 91V
279 Lei

EcoContact 6
215/60R16 95V
615 Lei

JANTE ALIAJ
Îți oferim o gamă bogată de
jante de aliaj originale.
Acestea sunt supuse unor
teste riguroase, precum
rezistența la supra-încărcare
și deplasare în curbe, sau
rezistența la tracțiune,
zgârieturi și coroziune, astfel
încât să călătorești în condiții
de siguranță și confort.
Întreabă consilierul de service.
Triton 17"
Karoq - 838 Lei

Stratos 17"
Superb - 987 Lei

Trinity 18"
Kodiaq - 1.135 Lei

TRANSPORT
Indiferent de destinația pe care o vei
alege, cu ajutorul Accesoriilor Originale
ŠKODA pentru Transport vei călători în
condiții de confort și siguranță.
Barele transversale, cutiile de bagaje și
suporturile de biciclete pentru plafon
sau cârlig au fost create special pentru
automobilul tău ŠKODA și se potrivesc
perfect. Astfel vei putea să transporți în
siguranță echipamentele și să te bucuri
de pasiunile tale, oriunde vei merge.
Set bare transversale
Kamiq - 651 Lei

Suport bicicletă plafon
de la 346 Lei

Cutie bagaje 380 litri
diverse culori - 2.037 Lei

Suport bicicletă cârlig
de la 1.853 Lei

COMUNICARE ȘI MULTIMEDIA

Car stick 4G
Generează o conexiune la Internet pentru servicii online (ŠKODA
Connect). Se poate configura un hotspot Wi-Fi în automobil în
numai câteva secunde. Se inserează o cartelă SIM compatibilă în
car stick, se conectează stick-ul la mufa USB și se realizează
setările folosind sistemul de navigație Amundsen.

710 Lei

Document activare SmartLink+
Permite folosirea în siguranță a telefonului în timpul mersului, prin intermediul sistemului
Infotainment. Compatibil cu aplicațiile MirrorLink®, Apple CarPlay și Android Auto. (Android Auto
nu este momentan disponibil în România.) Disponibil pentru sistemele Infotainment Amundsen și
Bolero.

766 Lei
Document activare comandă vocală
Activează licența sistemului de comandă vocală și asigură
instalarea corectă a acesteia. Compatibil cu sistemele
Infotainment Bolero și Amundsen.
Astfel, se vor putea folosi prin comenzi vocale anumite funcții
din meniurile: Radio, Media, Telefon și Navigație.

de la 459 Lei

Cameră mers înapoi
Parcarea cu spatele devine mai simplă și mai sigură, informațiile
necesare fiind afișate pe ecranul sistemului multimedia.

Octavia - 1.653 Lei

Suport telefon
33 Lei

Cablu USB telefon
de la 29 Lei

Adaptor USB
26 Lei

LIFESTYLE

Ochelari soare
123 Lei

Ochelari soare Kamiq
18 Lei

Ceas unisex
134 Lei

Ceas bărbați Motorsport
509 Lei

Breloc
5 Lei

Machetă Octavia
97 Lei

Cană
62 Lei

Căști
142 Lei

Prosop Simply Clever
50 Lei

Scaun pliabil
38 Lei

Pahar cafea
27 Lei

Sticlă eco pentru apă
68 Lei

Cutie eco pentru prânz
45 Lei

Pălărie
13 Lei

Tricou bărbați
168 Lei

Tricou damă
132 Lei

Rucsac
231 Lei

Coș pliabil
77 Lei

Geantă eco pentru
shopping - 44 Lei

Boxă Bluetooth JBL
188 Lei

Acumulator extern
10000 mAh - 127 Lei

Lanternă
32 Lei

Șapcă diverse culori
40 Lei

Mașinuță ride on
457 Lei

SIGURANȚĂ
Scaunele originale ŠKODA permit transportarea celor mai mici
dintre pasageri în condiții de siguranță. Acestea se pot monta
în sensul direcției de deplasare sau în sens opus și sunt foarte
confortabile. Designul inteligent permite ﬁxarea acestora atât pe
bancheta din spate cât și pe scaunul pasagerului din față, pentru
o mai bună supraveghere. În plus, acestea se pot regla, pe
măsură ce copilul crește.
Scaunele pentru copii originale
ŠKODA respectă standardul
european de siguranță
(EHK 44.04) și au trecut o serie
de teste riguroase. Acestea au
obținut totodată rezultate foarte
bune la testul Euro NCAP.

Vezi video
testare
scaune copii

max 13 kg

Organizator scaun
38 Lei

9-18 kg

15-36 kg

Scaun copil
Baby Safe Plus
1.889 Lei

Scaun copil ISOFIX DUO
PLUS Top Tether
2.615 Lei

Husă protecție banchetă
632 Lei
Centură siguranță câine
de la 283 Lei

Scaun copil Kidfix XP - prindere în 3/4 puncte
1.889 Lei

Protecție scaun copil
98 Lei

Modelul tău sau accesoriul dorit nu se regăsesc în această broşură? Vizitează cel mai apropiat
partener ŠKODA pentru a afla oferta completă. Detalii privind compatibilitatea pot fi oferite de
către orice partener autorizat ŠKODA. Imaginile sunt cu titlu informativ. Ofertă valabilă până la
30.09.2021. Preţurile din această broşură sunt prețuri de listă recomandate și conţin TVA.
Fabricantul îşi rezervă dreptul de a modifica produsele şi preţurile fără o notificare prealabilă.
Pentru detalii suplimentare privind produsele prezentate, te rugăm să te adresezi distribuitorului
tău autorizat.
Service-ul tău ŠKODA

