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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. (6V0063218)*

Asystent zmęczenia kierowcy (Driver Activity 
Assistant)
Funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy, 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 (5E0054801)

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

*  Informacje na temat warunków użytkowania i kompatybilności SmartGate a także lista aplikacji ŠKODA i informacje na 
temat ich dostępności znajdują się na www.skoda-auto.pl

Drive G-MeterMFA Pro Performance ServiceMotorSound 

Uchwyt na multimedia
(5JA051435A)

Zdalne sterowanie 
centralnego zamka
(6V0054627)

Obsługa głosowa Amundsen/Bolero
MIB2 Standard Nav - klucz aktywacyjny do 
nawigacji Amundsen dla samochodów od 
tygodnia produkcji 22/2015 (000054802).
MIB2 Standard Plus - klucz aktywacyjny do radia 
Bolero dla samochodów od tygodnia produkcji 
22/2015 (000054802A).

Brak zdjęcia - tylne głośniki
(6V0051416)

Zestaw do montażu gniazda MDI - USB/AUX
(6V0063828)



Osłony lusterek bocznych 
czerwone (6V0072530)

Osłony lusterek bocznych
czarne (6V0072530A)

Ozdobne listwy progowe z elementami 
ze stali nierdzewnej
(6V0071303)

Ozdobne listwy progowe z aluminium
(6V0071303A)

Folie progowe w kolorze czarnym Carbon 
(6V0071310A)

Brak zdjęcia: Światła przeciwmgielne przednie
(6V0052186)

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

lub manualną (5E1064200)

Mały czerwony skórzany pakiet sportowy 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). Skórzany uchwyt hamulca 

ręcznego w kolorze czerwonym (6V0064300)*. Skórzany uchwyt dźwigni 

zmiany biegów w kolorze czerwonym w wersjach skrzyni biegów: manualna 

pięciostopniowa 1.2 TSI i 1.4 TDI (6V0064230DYT), 1.0 MPI (6V0064230ADYT), 

manualna sześciostopniowa (6V0064230BDYT), automatyczna DSG 

(6V1064220A)*

*Dostępne w późniejszym terminie 



Obręcz koła ze stopów lekkich Ray 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
czarnym antracytowym (5JA071497 FL8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Savio 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
czerwony/srebrny (5JA071497E MN4)

Obręcz koła ze stopów lekkich Ray 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
srebrnym (5JA071497 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Savio 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
czarny mat/srebrny (5JA071497C ZG6)

Obręcz koła ze stopów lekkich Savio 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
czarny połysk/srebrny (5JA071497B FL8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Dione 
7.0J x 16" do opon 215/45 R16 w kolorze 
srebrnym (5JA071496B 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Prestige 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
czarnym matowym (5JA071497A ZG6)

Obręcz koła ze stopów lekkich Savio 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
platynowym (5JA071497D HZ9)

Obręcz koła ze stopów lekkich Antia 
7.0J x 16" do opon 215/45 R16 w kolorze 
srebrnym (5JA071496 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Camelot 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
srebrnym (5JA071497A 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Clubber 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
srebrnym (6V0071497 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Beam 
7.0J x 16" do opon 215/45 R16 w kolorze 
białym (5JA071496 FM9)

Obręcz koła ze stopów lekkich Blade 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
czarny mat/srebrny (5JA071497G ZG6)

Obręcz koła ze stopów lekkich Blade 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
platynowym (5JA071497F HZ9)

Obręcz koła ze stopów lekkich Ray 
7.0J x 17" do opon 215/40 R17 w kolorze 
czarnym połyskującym (5JA071497 JX2)



Obręcz koła ze stopów lekkich Italia 
7.0J x 16" do opon 215/45 R16 w kolorze 
białym (6V0071496A FM9)

Obręcz koła ze stopów lekkich Mato 
6.0J x 15" do opon 185/60 R15 w kolorze 
srebrnym (6V0071495  8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Italia 
7.0J x 16" do opon 215/45 R16 w kolorze 
czarny metallic (6V0071496  FL8)

Kołpaki Dakara do kół 6.0J x 15",  
4 sztuki (5JA071455)

Obręcz koła ze stopów lekkich Rock 
7.0J x 16" do opon  215/45 R16 w kolorze 
srebrnym (6V0071496C 8Z8)

Kołpaki Metis do kół 5.0J x 14", 4 sztuki 
(5JA071454)

Obręcz koła ze stopów lekkich 
Propeller 6.0J x 15" do opon 185/60 R15 
w kolorze srebrnym (5JA071495A 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Italia 
7.0J x 16" do opon 215/45 R16 w kolorze 
srebrnym (6V0071496B 8Z8)

Obręcz koła ze stopów lekkich Carme 
6.0J x 15" do opon 185/60 R15 w kolorze 
srebrnym (5JA071495 8Z8)

Kołpaki Flair do kół 5.0J x 14" 4 sztuki
(6V0 071 454)

Kołpaki Dentro dla kół 6.0J x 15" 4 
sztuki (6V0071455)

Zestaw śrub zabezpieczających koła 
przed kradzieżą (000071597C)

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)

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



Zestaw do wymiany koła
(6V0093860)

Koło zapasowe na feldze stalowej 
6J x 15 ET38, z oponą 185/60 R15 (5JA601012JN)

Łańcuchy śniegowe
do kół 14" (CEP700001),  

do kół 15" (5JA091387)

Listwa ochronna tylnego zderzaka 
dla Fabii Combi (6V9061195)

Kratka oddzielająca 
przestrzeń bagażową 
dla Fabii Combi (6V9017221)

Listwy boczne
(6V0071329)

Ozdobne nakrętki wentyli
(000071215C)

Kratka pionowa przestrzeni 
bagażowej 
dla Fabii Combi (6V9017222)

Ozdobna osłonka lusterka 
wstecznego biała
(6V0072540), biała z czujnikiem zmierzchu 

(6V0072540B)

Ozdobna osłonka lusterka 
wstecznego czarna
(6V0072540A), czarna z czujnikiem zmierzchu 

(6V0072540C)



Folia ochronna zderzaka tylnego przeźroczysta
dla Fabii (6V6061197), dla Fabii Combi (6V9061197)

Osłony przeciwbłotne tylne
dla Fabii (6V6075101), dla Fabii Combi 

(6V9075101)

Osłony przeciwbłotne przednie
(6V0075111)

Hamak ochronny tylnych foteli
(DMA009001)

Gumowa osłona tylnego tunelu
(6V0061580)



Gumowe dywaniki 
podłogowe 
przednie - 2 sztuki (6V1061551)

tylne - 2 sztuki (6V0061551)

Tekstylne dywaniki 
podłogowe Prestige
4 sztuki (6V1061404)

Tekstylne dywaniki 
podłogowe Standard
4 sztuki (6V1061404A)

Tekstylne dywaniki 
podłogowe Prestige 
z czerwonym 
obszyciem
4 sztuki (6V1061404B)

Termoelektryczna lodówka 
samochodowa
o pojemności 20 l (000065400E)

Podłokietnik przedni
(6V0061123)

Termoelektryczna lodówka 
samochodowa
o pojemności 15 l

(5L0065400)

Tempomat
dla samochodów z komputerem pokładowym

(6V0054691 lub 6V0054691A);

dla samochodów bez komputera pokładowego

(6V0054690 lub 6V0054690A)

Oprogramowanie tempomatu (5E0054800)



Elementy mocujące w komorze 
bagażnika
(6V0061104)

Plastikowa wykładzina podłogi 
bagażnika
dla Fabii (6V6061162), dla Fabii Combi (6V9061162)

Gumowa wykładzina podłogi bagażnika
dla Fabii (6V6061160), dla Fabii Combi (6V9061160)

Dodatkowa podłoga bagażnika 
dla Fabii Combi (6V9061261)

Siatka pod półkę bagażnika 
dla Fabii (6V6065110A)

Termoelektryczna lodówka 
samochodowa
o pojemności 20 l (000065400E)

Zestaw siatek
w kolorze szarym dla Fabii (6V6017700A), dla Fabii 

Combi (6V9017700A); w kolorze czarnym dla Fabii 

(6V6017700), dla Fabii Combi (6V9017700)

Dwustronna wykładzina podłogi 
bagażnika
dla Fabii (6V6061163),

dla Fabii Combi (6V9061163)

Rozkładana gumowa/tekstylna dwustronna mata podłogi bagażnika 
dla Fabii Combi (6V9061210)



Zamykane na klucz belki poprzeczne
mocowane do relingów dachowych dla Fabii Combi (6V9071151)

Wewnętrzny uchwyt na dwa rowery 
dla Fabii Combi (3T9056700)

Hak holowniczy
dla Fabii (6V6092155), dla Fabii Combi 

(6V9092155) Wiązka elektryczna 

z 13-biegunowym gniazdem dla samochodów 

bez seryjnego przygotowania pod hak 

holowniczy: Fabia (6V6055202 + 6V0055204), 

Fabia Combi (6V9055202 + 6V0055204), dla 

samochodów z seryjnym przygotowaniem 

pod hak holowniczy: Fabia (6V6055202), Fabia 

Combi (6V9055202), reduktor gniazda haka 

holowniczego 13/7 (EAZ000001A)

Kufer dachowy biały
(5L6071175B)*

Kufer dachowy czarny
(5L6071175A)*

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.



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

Zamykany na klucz aluminiowy 
uchwyt na rower 

ładowność do 20 kg (3T0071128B)*

Brak zdjęcia:

Zamykany na klucz uchwyt na 
rower 

(3T0071128)*

Zamykany na klucz aluminiowy 
uchwyt

mieszczący cztery pary nart lub dwie

deski snowboardowe (LBB000001)*

Brak zdjęcia:

Zamykany na klucz uchwyt
na narty lub deski snowboardowe 

(LBT071027)*

Zamykany na klucz kufer 
dachowy szary

mieszczący pięć par nart lub cztery deski 

snowboardowe, o pojemności 380 l 

(5L6071175)*

Zamykany na klucz  
bagażnik dachowy 

dla Fabii (6V6071126)

Kosz bagażowy
w zestawie siatka oraz paski do mocowania 

(LBT009006)*

Symulacja naprężeń wywieranych przez 

bagażnik na dach.  

Torba na belki bagażnika
(000071156)

Uchwyt na hak holowniczy mieszczący dwa 
rowery
(000071105B) - zdjęcie wykonane na innym modelu samochodu



Układ kontroli odstępu z tyłu
monitoruje odstęp samochodu od potencjalnych przeszkód; 

dla Fabii (6V0054630); dla Fabii Combi (6V9054630)

Mechaniczna blokada 
dźwigni zmiany biegów 

Niedźwiedź-Lock
do przekładni manualnej: 

(1807Z) lub (1818K)

do przekładni automatycznej (1830R)

Wyjmowany pojemnik 
na śmieci 
w schowku przednich drzwi

czarny (5JA0611079B9) lub 

beżowy

(5JA061107WC4)

Popielniczka
(000061142A)

Lusterko wsteczne do obserwacji tylnych foteli
beżowe (000072549BWC4), czarne (000072549B9B9), 

szare (000072549B Y20)



Trójkąt 
ostrzegawczy
(GGA700001A)

Składana łopata do 
odgarniania śniegu 
z tekstylnym pokrowcem, 

wykonana ze stopów 

lekkich, 3-cześciowa, 

waga 750 g (5L0099320)

Komplet żarówek zapasowych
dla samochodów bez halogenów: 

żarówka H4 (6V0052000), 

żarówka H7 (6V0052000A);  

dla samochodów z halogenami: 

żarówka H4 (6V0052000B), 

żarówka H7 (6V0052000C)

Linka holownicza
(GAA500001)

Pas bezpieczeństwa dla psa
Rozmiary: S (000019409A), M (000019409B),  

L (000019409C), XL (000019409D)

Torba do bagażnika
(DMK770003)

Kamizelka 
odblaskowa
(000093056F)



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

Ochronna podkładka
pod fotelik dziecięcy

(000019819A)

Fotelik dziecięcy 
Baby Plus
(000019900E)

Fotelik dziecięcy 
ISOFIX DUO plus Top 
Tether
(DDA000006)

Fotelik dziecięcy 
Wavo Kind
(000019904D)

Wszystkie oryginalne foteliki dziecięce ŠKODA pomyślnie przeszły testy Euro NCAP

Fotelik dziecięcy  
ISOFIX G 0/1
(000019909D) z ramą RWF do 
mocowania tyłem do kierunku 
jazdy (DDF000003A); z ramą 
FWF do mocowania przodem 
do kierunku jazdy (DDF710002)

Kategoria (wg. wagi w kilogramach)

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

Baby Plus 0–13

ISOFIX G 0/1 z RWF 9-18

ISOFIX G 0/1 z FWF (9–18)

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36



Wygodna bluza, którą możesz nosić tak w czasie wolnym jak i uprawiając 

sport.

Rozmiary: damska S, L, męska M, XXL.

Materiał: 97% bawełna, 3% elastan, podszewka – polar.

bluza damska (6V6084140A–D), bluza męska (6V6084130B–E)

Biały T-shirt z dużym logo Fabii.

Rozmiary: damski S, L, XL, męski M, XXL.

Materiał: damski 95% bawełna i 5% elastan, męski 100% bawełna

T-shirt damski (6V6084210A–D), T-shirt męski (6V6084200B-E)

Czapka z metalową sprzączką do 

regulacji rozmiaru (6V6084301)

Brelok z dużym kółkiem to doskonałe 

uzupełnienie kluczyka do samochodu

 (6V6087610)

Podręczny ekspres do kawy

(000069641C)

                 Zapraszamy do sklepu internetowego ŠKODA: sklep.skoda.pl



Twój Dealer ŠKODA:
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Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego asortymentu oryginalnych akcesoriów nowej ŠKODY Fabia. 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


