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Pakiet Sport Look, na który składają się: zestaw folii dekoracyjnych w kolorze czarnym ze strukturą włókna węglowego, spoiler pokrywy bagażnika dla Octavii lub spoiler dachowy 
dla Octavii Combi, nakładki na lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym. Rekomendujemy połączenie pakietu z obręczami kół ze stopów lekkich Turini 18" w stylistyce czarnej 
matowej oraz ozdobną listwą przedniego zderzaka w kolorze czarnym połyskującym.

Pakiet Sport, na który składają się: spoiler przedniego (5E0071606) i tylnego zderzaka (5E0071610), spoiler pokrywy bagażnika dla Octavii (5E5071605A) lub spoiler dachowy dla 
Octavii Combi (5E9071605) oraz ozdobne listwy boczne (5E0071328). Rekomendujemy połączenie pakietu z obręczami kół ze stopów lekkich Turini 18" w stylistyce czarnej matowej 
oraz ozdobną listwą przedniego zderzaka w kolorze czarnym połyskującym.



 Spoiler dachowy dla Octavii Combi (5E9071605)

Ozdobne listwy progowe z elementami 
ze stali nierdzewnej (5E0071303A) 
Listwy progowe w kolorze czarnym 
(5E0071303) Ozdobne listwy progowe RS 
(5E0071303D)

Ozdobna listwa pokrywy bagażnika srebrna 
dla Octavii (5E5064711A); dla Octavii Combi 
(5E9064711A)

Ozdobne osłony lusterek bocznych czarne metallic 
(5E0072530B)

Spoiler pokrywy bagażnika dla Octavii (5E5071605B)

Chromowana listwa przedniego 
spoilera (5E0071004) Czarna 
połyskująca listwa przedniego 
spoilera (5E0071311) Dla porównania 
zdjęcie w środku prezentuje przedni 
spoiler bez listwy.

Zestaw ozdobnych folii w kolorze czarnym ze strukturą 
włókna węglowego na boki oraz pokrywę bagażnika  
dla Octavii (5E0064317A); dla Octavii Combi (5E9064317A)

Zestaw ozdobnych 
folii w kolorze 
srebrnym ze strukturą 
włókna węglowego 
na boki oraz pokrywę 
bagażnika dla Octavii 
(5E0064317B); 
dla Octavii Combi 
(5E9064317B)



Trójramienna skórzana kierownica 
(5E0064241CWD)

Wielofunkcyjna trójramienna skórzana 
kierownica obsługująca radio i telefon 
(5E0064241BCWE)

Mały sportowy pakiet skórzany w kolorze czerwonym nada wnętrzu sportowy styl i unikalny charakter. Czerwona skórzana kierownica w wersjach: trójramienna sportowa 
(5E0064241CXQ), wielofunkcyjna obsługująca radio (5E0064241ACXR), wielofunkcyjna obsługująca radio i telefon (5E0064241BCXR), wielofunkcyjna obsługująca radio, telefon oraz 
Tiptronic (5E0064241CCXR). Skórzany uchwyt hamulca ręcznego w kolorze czerwonym (5E0064300). Skórzany uchwyt dźwigni zmiany biegów w kolorze czerwonym w wersjach 
skrzyni biegów: manualna pięciostopniowa (5E1064230A), manualna sześciostopniowa (5E1064230B), manualna sześciostopniowa 4x4 (5E1064230C), automatyczna (5E1064220), 
automatyczna 4x4 (5E1064220A)

Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej
dla samochodu z manualną skrzynią 
biegów (5E1064200),
dla samochodu z automatyczną skrzynią 
biegów (5E1064205)

Skórzany uchwyt dźwigni zmiany biegów
w wersjach skrzyni biegów: manualna 
pięciostopniowa (5E1064230DWZI), 
manualna sześciostopniowa 
(5E1064230EWZI)



Navigation SD card
World (without Europa)

Australia, Indonesia, Israel, Malaysia,  
New Zeland, Singapore, Thailand, Turkey
Partially: Botswana, Brunei, Lesotho, Philippines, 
Mosambique, Namibia, South Africa, Swaziland

Tento výrobek je shodný s typem schváleným  
Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem  
schválení ATEST 8SD č. 1426.

Order number

5E0 919 866A
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Navigation SD card
World (without Europe)

Navigační SD karta – Svět (bez Evropy)

Navigations SD-Karte – Welt (ohne Europa)

GB For use with

 Navigation system ŠKODA (Amundsen).
 For use see the operating instructions  

 of the navigation systém.
 The parallel use of the software, database  

 and map data stored on this data carrier is  
 authorised for one navigation system only.

CZ Pro použití v

 Navigačním systému ŠKODA (Amundsen).
 Použití viz návod k obsluze navigace.
 Není povoleno používat software, databanku  

 a mapová data z tohoto datového nosiče  
 ve více než jednom navigačním systému.

D Einsetzbar für

 Navigationssystem ŠKODA (Amundsen).
 Für den Gebrauch siehe Bedienungsa- 

 nleitung des Navigationssystems.
 Dieser Datenträger berechtigt zur zeit- 

 gleichen Nutzung der auf ihr gespeicherten  
 Software, Datenbank und Kartendaten auf
 nur einem Navigationssystem.

 

Aplikacja Simply Clever zapewnia aktualizację 
oprogramowania dodatkowego urządzenia. Pozwala 

wprowadzić najnowsze funkcje w kategoriach komfortu, 
bezpieczeństwa oraz rozrywki. ŠKODA Oryginalne 
akcesoria oferują teraz Driver Activity Assistant 

– funkcję wykrywania zmęczenia kierowcy (5E0054801), 
która bezustannie (przy prędkości powyżej 65 km/h) 
ocenia sposób jazdy, a w przypadku wykrycia oznak 

zmęczenia kierowcy zaleca przerwę za pośrednictwem 
sygnału akustycznego i optycznego. 

Uchwyt na multimedia 
w środkowej konsoli 

(5JA051435A)

Karta SD z mapami dla systemu 
nawigacji Amundsen Europa V4 
(5E0051236G)

Kabel połączeniowy dla MDI (Mobile 
Device Interface):
dla Apple 4 (5E0051510);
dla Apple 5 Lightning (5E0051510E);
dla Apple 4 video (5E0051510C);
dla micro USB (5E0051510A);
dla mini USB (5E0051510B);
dla 3,5 mm jack (5E0051510D)

Tempomat dla wszystkich wersji silnika i samochodów 
z komputerem pokładowym (5E0054690A); dla 
samochodów bez komputera pokładowego (5E0054690). 
Oprogramowanie tempomatu (5E0054800) Gniazdo 230 V (000063826)

Pilot centralnego zamka 
(5E0054627)



Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.5J x 18" Turini do opony 225/40 R18 
w stylistyce białej (5E0071498AFM9)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.0J x 17" Denom do opony 225/45 R17 
w stylistyce srebrnej (5E00714978Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.5J x 18" Turini do opony 225/40 R18 
w stylistyce srebrnej (5E0071498B8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 17" 
Teron do opony 225/45 R17 w stylistyce 
srebrnej (5E0071497A8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.0J x 17" 
Crystal do opony 205/50 R17 w stylistyce 
srebrnej (5E0071496A8Z8); odpowiednie 
do łańcuchów śniegowych

Kołpaki Nordic do kół 6.0J x 16"; 4 sztuki 
(5E0071456)

Obręcz koła ze stopów lekkich 7.5J x 18" 
Golus do opony 225/40 R18 w stylistyce 
srebrnej (5E0071498C8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.5J x 16" Premia do opony 205/55 R16 
w stylistyce czarnej (5E0071494JX2)

Kołpaki Sidus do kół 6.0J x 15"; 4 sztuki 
(5E0071455)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.5J x 18" Alaris do opony 225/40 R18 
w stylistyce srebrnej (5E0071498D8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.5J x 16" Premia do opony 205/55 R16 
w stylistyce białej (5E0071494FM9)

Kołpaki Tekton do kół 6.5J x 16"; 4 
sztuki (5E0071456A)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.5J x 16" Velorum do opony 205/55 R16 
w stylistyce srebrnej (5E0071496C8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
6.5J x 16" Minoris do opony 205/55 R16 
w stylistyce srebrnej (5E00714948Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.5J x 18" Turini do opony 225/40 R18 
w stylistyce czarnej matowej 
(5E0071498ZG6)



Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 17" 
Hawk do opony 225/45 R17 w stylistyce 
czarno-srebrnej (5E0071496JX2)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.5J x 16" 
Ilias do opony 205/55 R16 w stylistyce 
srebrnej (5E0071496D8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.0J x 16" 
Star do opony 205/55 R16 w stylistyce 
srebrnej (5E0071494A8Z8); 
odpowiednie do łańcuchów śniegowych

Obręcz koła ze stopów lekkich 7.0J x 17" 
Hawk do opony 225/45 R17 w stylistyce 
białej (5E0071496BFM9)

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

Zestaw do wymiany koła zapasowego 
(5E0093860) 
Koło zapasowe 15" (5Q0601012) 
Koło zapasowe 16" (5Q0601011B)*

Łańcuchy śniegowe  
do kół 15" z oponami 195/65 R15 
(CEP300002A); do kół 16" z oponami 
205/55 R16 i 17" z oponami 205/50 R17 
(CEP800001); do kół 17" (5L0091355A)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.5J x 18" Pictoris do opony 225/40 R18 
w stylistyce srebrnej 
(5E0071498H 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.5J x 18" Gemini do opony 225/40 R18 
w stylistyce czarnej (5E0071498GFL8); 
antracyt (5E0071498EHA7)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
7.5J x 18" Gemini do opony 225/40 R18 
w stylistyce srebrnej (5E0071498F8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich 6.5J x 16" 
Lepus do opony 205/55 R16 w stylistyce 
srebrno-szarej (5E0071496FHA7)



 * Mocowane do belek nośnych bagażnika lub belek poprzecznych relingów dachowych

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na rower; nośność 20 kg (3T0071128B)* 
Brak zdjęcia: Zamykany na klucz uchwyt na rower (3T0071128)*

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

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

Zamykany na klucz kufer dachowy na narty i deski snowboardowe; pomieści 
do 5 par nart lub 4 desek snowboardowych; pojemność 380 litrów; pozytywnie 
przeszedł City Crash Test (5L6071175)*
W kolorze czarnym (5L6071175A)*

Zamykany na klucz bagażnik dachowy (5E5071126)

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.



Torba na belki bagażnika (000071156)

Hak holowniczy (5E0092155) 
dla wersji Scout (5E9092155)

Wiązka elektryczna 
z 13-biegunowym gniazdem 

dla samochodów bez 
seryjnego przygotowania 

pod hak holowniczy 
(5E0055204 + 5E0055204A); 
dla samochodów z seryjnym 

przygotowaniem pod hak 
holowniczy (5E0055204) 

Adapter z 7-biegunowym 
gniazdem do podłączenia 
przyczepy (EAZ000001A)

Zamykane na klucz belki poprzeczne, mocowane 
do relingów dachowych dla Octavii Combi (5E9071151)

Uchwyt na hak holowniczy mieszczący 2 rowery (000071105B)

Wyjmowany pojemnik na 
śmieci w schowku przednich 
drzwi czarny (5JA0611079B9)
beżowy (5JA061107WC4)

Termoelektryczna 
lodówka 
samochodowa; 
o pojemności 15 l
(5L0065400)

Pokrowiec na narty; pomieści do 4 par nart 
(DMA600004A)

Termoelektryczna lodówka
samochodowa o pojemności 20 l
(000065400E)



System siatek, 
trzyczęściowy w kolorze 
czerwonym (5E0017700); 
w kolorze czarnym 
(5E0017700A)

Tekstylna wykładzina podłogi bagażnika  
dla Octavii (5E5061163); dla Octavii Combi 
(5E9061163)

Plastikowa wykładzina podłogi bagażnika  
dla Octavii (5E5061162); dla Octavii Combi 
(5E9061162)
Dodatkowa przegroda aluminiowa (3T0017254)
Siatka antypoślizgowa (3T0061210)

Gumowa wykładzina podłogi bagażnika  
dla Octavii (5E5061160); dla Octavii Combi  
(5E9061160)

Wielofunkcyjny schowek pod pokrywą bagażnika 
(5E5061109)

Schowek pod roletą bagażnika (5E9061103)



Rozkładana gumowa/tekstylna dwustronna 
mata podłogi bagażnika dla Octavii Combi 
(5E9061210)

Rozkładana gumowa/tekstylna dwustronna mata 
podłogi bagażnika dla Octavii Combi (5E9061210)

Gumowa/tekstylna dwustronna wykładzina 
podłogi bagażnika; strona tekstylna dla Octavii 
(5E5061163A); dla Octavii Combi (5E9061163A)

Nakładka ochronna tylnego zderzaka; czarna dla Octavii (5E5064711); 
dla Octavii Combi (5E9064711)

Nakładka ochronna tylnego zderzaka; srebrna dla Octavii 
(5E5064711B); dla Octavii Combi (5E9064711B)

Gumowa/tekstylna dwustronna wykładzina 
podłogi bagażnika; strona gumowa dla Octavii 
(5E5061163A); dla Octavii Combi (5E9061163A)

Torba do bagażnika (DMK770003)



Wkładka z uchwytami do bagażnika (5JA061109)

Skrobaczka 
(5JA096010)

Gumowe dywaniki podłogowe; 
4 sztuki (5E1061550)

Osłony przeciwbłotne 
przednie (5E0075111) Osłony 
przeciwbłotne tylne (5E0075101)

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową dla Octavii Combi (5E907159)

Tekstylne dywaniki podłogowe 
Prestige; 4 sztuki (5E1061404B) 
Tekstylne dywaniki podłogowe 
Standard; 4 sztuki (5E1061404C)

Haczyk w komorze bagażnika 
(5E0065191)



Fotelik dziecięcy 
Baby Plus (000019900E)

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

Fotelik dziecięcy 
Wavo 1-2-3 
(000019903D)

Fotelik dziecięcy 
ISOFIX DUO plus Top 
Tether (DDA000006)

Fotelik dziecięcy 
BABY-SAFE Plus 
(1ST019907)

Fotelik dziecięcy 
Wavo Kind 
(000019904D)

Kategoria (w zależności od wagi w kg)

Nazwa 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

Baby Plus 0–13

BABY-SAFE Plus 0–13

ISOFIX G 0/1 z ramą RWF 0–18

ISOFIX DUO plus Top Tether 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36

Ochronna podkładka 
pod fotelik dziecięcy (000019819A)



Mechaniczna blokada dźwigni zmiany biegów 
dla przekładni automatycznej (5E0071775A); dla 
przekładni manualnej (5E0071775)

Układ kontroli odstępu z tyłu monitoruje 
odległość samochodu od potencjalnych 
przeszkód (5E0054630)

Alarm z funkcją monitorowania 
wnętrza 
dla samochodów z pilotem fabrycznym 
(5E0054620A), dla samochodów bez 
pilota fabrycznego (5E0054620B).
Podstawowy zestaw montażowy 
(5E0054620)

Zestaw śrub 
zabezpieczających 
koła przed 
kradzieżą 
(000071597C)

Zestaw żarówek zapasowych 
BASIC dla samochodów bez lamp 
przeciwmgłowych (5E0052000); 
dla samochodów z lampami 
przeciwmgłowymi (5E0052000A) 
TOP dla samochodów bez lamp 
przeciwmgłowych (5E0052000B); 
dla samochodów z lampami 
przeciwmgłowymi (5E0052000C)

Kamizelka odblaskowa 
(000093056F)

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

Linka holownicza 
(GAA500001)

Trójkąt ostrzegawczy 
(GGA700001A)

Uchwyt na multimedia (5JA051435A)

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

Tempomat  
dla samochodów z komputerem pokładowym 
(5JB054690); 
dla samochodów bez komputera pokładowego 
(5JB054690A)

Wieszak na ubrania (3T0061127)

Termoelektryczna lodówka samochodowa o pojemności 15 l 
(5L0065400)

Termoelektryczna lodówka 
samochodowa o pojemności 20 l 

(000065400E)

Popielniczka (000061142A)

Popielniczka (000061142A)



                 Zapraszamy do sklepu internetowego ŠKODA: sklep.skoda.pl

Tom – kocyk z poduszką w kolorze 
niebieskim (000084503274)

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

Tom – pluszowa poduszka podróżna 
(000084510A274)

Nika – pluszowa poduszka podróżna 
(000084510B314)

Maskotka Tom – grzechotka 
(000087576F274)

Maskotka Nika – grzechotka 
(000087576G314)

Maskotka Tom – pluszowa zawieszka 
(000087013AC274)

Maskotka Nika – pluszowa zawieszka 
(000087013AD314)



Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego asortymentu oryginalnych akcesoriów nowej ŠKODY Octavia. 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).

www.skoda-auto.pl
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