Dekorativní dveřní lišty

1ST 071 328
Citigo (NF)

Materiál: ABS
Barva: Chrom

Elegance | Ochrana | Kvalita
Dekorativní dveřní lišty jsou především stylovým doplňkem vozu, který
mu dodá elegantní vzhled, ale plní částečně i ochrannou funkci. Lišty
jsou vyrobeny z kvalitního materiálu ABS s povrchovou úpravou chrom.
Dveřní lišty odolávají povětrnostním vlivům i drobným mechanickým
poškozením. Jsou designově řešeny tak, aby dokonale kopírovaly tvar
dveří vozu a zadní postranice. Na dané místo se upevňují jednoduchým
způsobem pomocí samolepicích pásek.

Doba montáže: 50 ČJ
Obsah sady:
Boční ochranné lišty přední (1+1 ks),
boční ochranné lišty zadní (1+1 ks),
montážní návod.
Upevnění:
Nalepení na přední dveře a zadní postranici
vozu.
Omezení:
Pouze pro vozy Citigo v 3-dvéřovém
provedení.
Údržba:
Mytí vozu v myčce; popř. běžné saponátové
mycí prostředky.
Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti na kvalitu nalepení
bočních lišt doporučujeme provádět montáž
u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Hmotnost: 0,2 kg sada

SPORT & DESIGN

Dekorativní dveřní lišty

1ST 071 328A
Citigo (NF)

Materiál: ABS
Barva: Chrom

Elegance | Ochrana | Kvalita
Dekorativní dveřní lišty jsou především stylovým doplňkem vozu, který
mu dodá elegantní vzhled, ale plní částečně i ochrannou funkci. Lišty
jsou vyrobeny z kvalitního materiálu ABS s povrchovou úpravou chrom.
Dveřní lišty odolávají povětrnostním vlivům i drobným mechanickým
poškozením. Jsou designově řešeny tak, aby dokonale kopírovaly tvar
dveří vozu. Na dané místo se upevňují jednoduchým způsobem pomocí
samolepicích pásek.

Doba montáže: 50 ČJ
Obsah sady:
Boční ochranné lišty přední (1+1 ks),
boční ochranné lišty zadní (1+1 ks),
montážní návod.
Upevnění:
Nalepení na přední a zadní dveře vozu.
Omezení:
Pouze pro vozy Citigo v 5-dvéřovém
provedení.
Údržba:
Mytí vozu v myčce; popř. běžné saponátové
mycí prostředky.
Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti na kvalitu nalepení
bočních lišt doporučujeme provádět montáž
u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Hmotnost: 0,2 kg sada

SPORT & DESIGN

Decorative strip of the front
bumper – black metallic
Dekorativní lišta předního
nárazníku – černá metalická
Dekorative Leiste auf
frontstossfänger – schwarz
Metallic
1ST 071 004C FL8
Citigo (1ST)
EN

CZ

black metallic colour
increase exclusivity and
unigues of the car
the part is made of ABS
material
Recommended to combine
with white foil package
Sport Design and white
alloy wheels Auriga 15“
and Apus 14“

Sport

DE

barva černá metalická
vhodně vytváří exklusivitu a
jedinečnost vozu
díl je vyroben z materiálu
ABS
doporučeno kombinovat s
bílým foliovým paketem
Sport Design a bílými koly
Auriga 15“ a Apus 14“

Sport

Farbe schwarz Metallic
rundet in angemessener
Weise die Exklusivität und
Einmaligkeit des
Fahrzeuge ab
Das Bauteil wurde aus
ABS Material hergestellt
Kombination mit weißen
Folienaufkleber Sport
Design Paket und weißen
Felgen empfohlen Auriga
15“ und Apus 14“

Sport

SPORT
SPORT
SPORT
Střešní spoiler
Dachspoiler
Roof spoiler
1ST 071 640A
Citigo

- vyroben z materiálu z PUR
materiálu
- bez brzdového světla
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepidlo a aktivátor nutno
objednat separátně:
HHA 381 014 – lepící
tmel
HHA 381 016 – aktivátor
Primer
- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
ŠKODA

- aus PUR-Material
hergestellt
- ohne das Bremslicht
- grundiert geliefert
- Kleber muss separat bestellt
werden:
HHA 381 014 – Kleber
HHA 381 016 – Aktivator
Primer
- Montage nur bei dem
autorisierten ŠKODA
Partner durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- made of PUR material
- without the brake light
- supplied in the primer
- glue and activator to be
ordered separately:
HHA 381 014 – sealant
HHA 381 016 – activator
Primer
- to be fitted solely by the
contract partners of
ŠKODA

Front spoiler + Roof spoiler
Přední spoiler + střešní spoiler
Frontschürze + Dachspoiler
1ST 071 600 GRU
Citigo (1ST)

EN

CZ
vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
dodáván v přípravě pro
lakování
lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
5L0 071 780 – Terostat
MS930 (1ks = kartuše 310 ml

produced from PUR
material with RIM
technology
supplied in primer
glue to be ordered
separately – recommended
5L0 071 780 – Terostat
MS930 (1 piece = 310 ml
cartouche)
For safety reason, the
front bumper spoiler (Order
No. 1ST 071 606A) can be
mounted onto the vehicle
only in combination with
the luggage compartment
lid spoiler (Order No. 1ST
071 640B). In case of traffic
accident causing damage
to the front bumper of the
vehicle or the luggage
compartment lid, always
replace the damaged
component and then
mount a new spoiler on it.

DE

›

z bezpečnostních důvodů je
povoleno spoiler předního
nárazníku (objed. číslo 1ST 071
606A) montovat na vůz pouze
ve spojení se střešním
spoilerem (objed. číslo 1ST 071
640B). V případě dopravní
nehody a tím poškození
předního nárazníku vozu popř.
víka zavazadlového prostoru je
nutné vždy vyměnit poškozený
díl a pak následně na něj opět
namontovat i nový spoiler.

›

montáž pouze u
autorizovaného partnera
ŠKODA

to be fitted solely by the
contract partners of
ŠKODA

aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
grundiert geliefert
Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist 5L0
071 780 – Terostat MS930 (1
Stück = Kartusche 310 ml)
Aus Sicherheitsgründen darf
die Frontschürzenlippe
(Best.- Nr. 1ST 071 606A) nur
in Verbindung mit dem
Spoiler für den
Kofferraumdeckel (Best.-Nr.
1ST 071 640B) am Fahrzeug
montiert werden. Im Falle
eines Verkehrsunfalles und
einer dadurch verursachten
Beschädigung des vorderen
Stoßfängers des Fahrzeugs,
ggf. auch des
Kofferraumdeckels muss das
beschädigte Bauteil jeweils
immer ausgewechselt und
anschließend auch eine neue
Frontschürzenlippe bzw.
Spoiler am ausgewechselten
Teil anmontiert werden.
Die Montage muss bei einem
autorisierten Servicepartner
ŠKODA erfolgen

Sport

Sport

Sport

Difusser
Difuzor
Difussor
1ST 071 729A 2Z0
Citigo (1ST)

EN

CZ
vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
v barvě „peterlack“ 2Z0
lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 014

produced from PUR
material with RIM
technology
in „peterlack“ colour 2Z0
glue to be ordered
separately – recommended
HHA 381 014
›
to be fitted solely by the
contract partners of
ŠKODA

Sport

DE

montáž pouze u
autorizovaného partnera
ŠKODA

Sport

aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie
hergestellt
im „peterlack“ Farbe 2Z0
Kleber muss separat
bestellt werden –
empfohlen ist HHA 381
014
›

Die Montage muss bei
einem autorisierten
Servicepartner ŠKODA
erfolgen

Sport

SPORT
SPORT
SPORT
Boční prahové spoilery
Seitenschweller
Side sill spoilers
1ST 071 685
Citigo

- dvoudílná sada
- vyroben z materiálu z PUR
materiálu
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepidlo a aktivátor nutno
objednat separátně:
HHA 381 014 – lepící
tmel
HHA 381 016 – aktivátor
Primer
- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
ŠKODA

- 2-Teile Satz
- aus PUR-Material
hergestellt
- grundiert geliefert
- Kleber muss separat
bestellt werden:
HHA 381 014 – Kleber
HHA 381 016 – Aktivator
Primer
- Montage nur bei dem
autorisierten ŠKODA
Partner durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- two pieces set
- made of PUR material
- supplied in the primer
- glue and activator to be
ordered separately:
HHA 381 014 – sealant
HHA 381 016 – activator
Primer
- to be fitted solely by the
contract partners of
ŠKODA

S PORT
S PORT
S PORT

1 0-1 -1

S poiler pøedního nárazníku
S poiler vorne
Front spoiler

FAA 410 003
Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan

 díl z optického paketu
 vyroben z PP materiálu
 balen vèetnì upevòovacího
materiálu a 3 møíek

 Teil aus optische S atz
 hergestellt aus PP Material
 verpackt incl.
Montagematerial und 3 Gitter

 part from optic tuning
 produce from PP material
 pack with fitting material and
3 grille

 Teil aus optische S atz
 hergestellt aus PUR Material
 verpackt incl.
Montagematerial

 part from optic tuning
 produce from PUR material
 pack with fitting material

S tøení spoiler
Dachkantenspoiler
Roof spoiler

FAA 410 001
Fabia

 díl z optického paketu
 vyroben z PUR materiálu
 balen vèetnì upevòovacího
materiálu

S PORT
S PORT
S PORT

1 0-1 -2

S poiler zadního nárazníku
S poiler hinten
Rear spoiler

FAA 410 004
Fabia

 díl z optického paketu
 vyroben z PP materiálu
 balen vèetnì upevòovacího
materiálu
 urèeno pro výfuk FDC 410
003 nebo 4
 nelze se zadními zástìrkami
KEA 400 003 a KEA 420 003

 Teil aus optische S atz
 hergestellt aus PP Material
 verpackt incl.
Montagematerial
 für S portausspuff FDC 410
003 oder 4
 nicht für hintere
S chmutzfänger KEA 400 003
und KEA 420 003 geingnet






part from optic tuning
produce from PP material
pack with fitting material
for sport exhaust FDC 410
003 or 4
 not for rear mud flap KEA
400 003 and KEA 420 003

Rozíøení pøedních a zadních blatníkù
Kotflügelverbreiterung vorne und hinten
Mudguard extension front and rear

FAA 410 002
Fabia

 díl z optického paketu
 vyroben z PP materiálu
 8-dílná sada balena vèetnì
upevòovacího materiálu

 Teil aus optische S atz
 hergestellt aus PP Material
 8-teilige S atz verpackt incl.
Montagematerial

 part from optic tuning
 produce from PP material
 8-pieces kit pack with fitting
material

S PORT
S PORT
S PORT

1 0-1 -3

Z adní horní spoiler
Dachkantenspoiler
Roof spoiler

FAA 320 001
Octavia Combi

 díl z optického paketu
 vyroben z PUR materiálu
 balen vèetnì upevòovacího
materiálu

 Teil aus optische S atz
 hergestellt aus PUR Material
 verpackt incl.
Montagematerial

 part from optic tuning
 produce from PUR material
 pack with fitting material

 Teil aus optische S atz
 hergestellt aus PUR Material
 verpackt incl.
Montagematerial

 part from optic tuning
 produce from PUR material
 pack with fitting material

Z adní horní spoiler
Dachkantenspoiler
Roof spoiler

FAA 420 001
Fabia Combi

 díl z optického paketu
 vyroben z PUR materiálu
 balen vèetnì upevòovacího
materiálu

SPORT
SPORT
SPORT
Spoiler předního nárazníku
Frontschürze
Front bumper spoiler
FAA 700 001
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový přední
nárazník a šroubuje pomocí
stávajících šroubů
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)
- určeno pro všechny vozy
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) a
Roomster vyjma verzí Scout

- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den vorderen
Serienstoßfänger geklebt
und mit originellen
Schrauben befestigt
- Kleber muss separat
bestellt werden – empfohlen
ist HHA 381 015 (1 Stück)
- für alle Modelle Fabia (5J),
Fabia Combi (5J) und
Roomster geeignet, außer
Scout Versionen

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial front
bumper and screwed with
existing screws
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
(1 piece)
- for all cars Fabia (5J), Fabia
Combi (5J) and Roomster
available, except Scout
versions

- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
Škoda

- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda
Auto

Internet: http://portal.skoda-auto.com

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Spoiler předního nárazníku
Styling Kit - Frontschürze
Styling kit - Front bumper spoiler
FAA 700 001
Roomster
Fabia, Fabia Combi (5J)

- pouze pro vozy do KT 13/2010
- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový přední
nárazník a šroubuje pomocí
stávajících šroubů
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)
- určeno pro všechny vozy Fabia
(5J), Fabia Combi (5J) a
Roomster do KT 13/2010,
nelze pro verze Scout a RS

- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera Škoda

- nur für Fahrzeuge bis KW
13/2010
- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den vorderen
Serienstoßfänger geklebt
und mit originellen
Schrauben befestigt
- Kleber muss separat
bestellt werden – empfohlen
ist HHA 381 015 (1 Stück)
- für alle Modelle Fabia (5J),
Fabia Combi (5J) und
Roomster geeignet (bis KW
13/2010), für Scout und RS
Versionen nicht bestimmt
- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- for cars till CW 13/2010 only
- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial front
bumper and screwed with
existing screws
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
(1 piece)
- for all cars Fabia (5J), Fabia
Combi (5J) and Roomster
available (till CW 13/2010), for
Scout and RS versions not
available
- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda
Auto

SPORT
SPORT
SPORT
Střešní spoiler
Dachspoiler
Roof spoiler

FAA 710 002
Fabia (5J)

- vyroben z materiálu PUR
- bez brzdového světla
- dodáván v přípravě pro
lakování
- pouze pro hatchback
- lepidlo nutno objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- aus PUR-Material
hergestellt
- ohne das Bremslicht
- grundiert geliefert
- nur für Hatchback
verwendbar
- Kleber muss separat
bestellt werden – empfohlen
ist HHA 381 015 (1 Stück)

- made of PUR material
- without the brake light
- supplied in the primer
- for hatchback only
- glue to be ordered
separately – recommended
HHA 381 015 (1 piece)

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Difuzor
Styling Kit - Diffusor
Styling kit - Diffuser
FAA 710 001
Fabia (5J6)

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový zadní
nárazník
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)
- krytka pro otvor na tažné
zařízení přichycena pomocí
2 šroubů
- náhradní krytka k objednání
pod číslem FAA 710 011
- určeno pouze pro vozy
Fabia (5J6)
- bez kolize s originálním
tažným zařízením Škoda
- vyžaduje koncovku výfuku
FDC 710 001-5A (dle
motorizace)
- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
Škoda

- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den hinteren
Serienstoßfänger geklebt
- Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist HHA
381 015 (1 Stück)
- die Kappe für das
Anhängerkupplungsloch wird
mit 2 Schrauben befestigt
- Ersatzblende unter
FAA 710 011 bestellbar
- nur für Modell Fabia (5J6)
geeignet
- keine Kollision mit der
originalen Anhängerkupplung
- erfordert Auspuffendstück
FDC 710 001-5A (nach der
Motorisierung)
- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial rear
bumper, cover for a tow bar to
be mounted with 2 screws
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
(1 piece)
- spare cover under number
FAA 710 011
- only for Fabia (5J6) cars
available
- no collision with original rear
parking assistant
- requires exhaust pipe end
piece FDC 710 001-5A
(according to engine)
- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda
Auto

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Spoiler zadního nárazníku
Styling Kit - Heckspoiler
Styling kit - Rear bumper spoiler
5J6 071 729
Fabia (5J6)

- pouze pro hatchback od KT
13/2010
- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový zadní
nárazník
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 014 (4x80 ml)
- určeno pouze pro vozy
Fabia hatchback (5J6)
- nelze pro vozy s tažným
zařízením Škoda
- vyžaduje koncovku výfuku
FDC 710 001-5A (dle
motorizace)
- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
Škoda

- nur für Kurzheck ab KW
13/2010
- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den hinteren
Serienstoßfänger geklebt
- Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist HHA
381 014 (4x80 ml)

- for hatchback from CW
13/2010 only
- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial rear
bumper
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 014
(4x80 ml)

- nur für Modell Fabia
Kurzheck (5J6) geeignet
- für Fahrzeuge mit der Škoda
originalen Anhängerkupplung
nicht bestimmt
- erfordert Auspuffendstück
FDC 710 001-5A (nach der
Motorisierung)

- only for Fabia hatchback (5J6)
cars available
- not available for cars with
Škoda original tow bar
- requires exhaust pipe end
piece FDC 710 001-5A
(according to engine)

- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda
Auto

SPORT
SPORT
SPORT
Střešní spoiler
Dachspoiler
Roof spoiler

FAA 720 002
Fabia Combi (5J)

- vyroben z materiálu PUR
- bez brzdového světla
- dodáván v přípravě pro
lakování
- pouze pro Combi
- lepidlo nutno objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- aus PUR-Material
hergestellt
- ohne das Bremslicht
- grundiert geliefert
- nur für Combi verwendbar
- Kleber muss separat
bestellt werden – empfohlen
ist HHA 381 015 (1 Stück)

- made of PUR material
- without the brake light
- supplied in the primer
- for Combi only
- glue to be ordered
separately – recommended
HHA 381 015 (1 piece)

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Difuzor
Styling Kit - Diffusor
Styling kit - Diffuser
FAA 720 001
Fabia Combi (5J9)

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový zadní
nárazník
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)
- krytka pro otvor na tažné
zařízení přichycena pomocí
2 šroubů
- náhradní krytka k objednání
pod číslem FAA 720 011
- určeno pouze pro vozy
Fabia Combi (5J9), vyjma
verzí Scout a RS
- bez kolize s originálním
tažným zařízením Škoda
- vyžaduje koncovku výfuku
FDC 720 001-5 (dle
motorizace)
- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
Škoda

- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den hinteren
Serienstoßfänger geklebt
- Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist HHA
381 015 (1 Stück)
- die Kappe für das
Anhängerkupplungsloch wird
mit 2 Schrauben befestigt
- Ersatzblende unter
FAA 720 011 bestellbar
- nur für Modell Fabia Combi
(5J9) geeignet, außer Scout
und RS Modellen
- keine Kollision mit der
originalen Anhängerkupplung
- erfordert Auspuffendstück
FDC 720 001-5 (nach der
Motorisierung)
- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial rear
bumper, cover for a tow bar to
be mounted with 2 screws
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
(1 piece)
- spare cover under number
FAA 720 011
- only for Fabia Combi (5J9)
cars available, except Scout
and RS versions
- no collision with original rear
parking assistant
- requires exhaust pipe end
piece FDC 720 001-5
(according to engine)
- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda
Auto

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Spoiler zadního nárazníku
Styling Kit - Heckspoiler
Styling kit - Rear bumper spoiler
5J9 071 729
Fabia Combi (5J9)

- pouze pro combi od KT
13/2010
- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový zadní
nárazník
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 014 (4x80 ml)
- určeno pouze pro vozy
Fabia combi (5J9)
- nelze pro vozy s tažným
zařízením Škoda
- vyžaduje koncovku výfuku
FDC 720 001-5 (dle
motorizace)
- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
Škoda

- nur für Kombi ab KW
13/2010
- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den hinteren
Serienstoßfänger geklebt
- Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist HHA
381 014 (4x80 ml)

- for combi from CW 13/2010
only
- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial rear
bumper
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 014
(4x80 ml)

- nur für Modell Fabia Kombi
(5J9) geeignet
- für Fahrzeuge mit der Škoda
originalen Anhängerkupplung
nicht bestimmt
- erfordert Auspuffendstück
FDC 720 001-5 (nach der
Motorisierung)

- only for Fabia combi (5J9)
cars available
- not available for cars with
Škoda original tow bar
- requires exhaust pipe end
piece FDC 720 001-5
(according to engine)

- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda
Auto

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Difuzor
Styling Kit - Diffusor
Styling kit - Diffuser
FAA 770 002
Roomster

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový zadní
nárazník
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)
- krytka pro otvor na tažné
zařízení přichycena pomocí
2 šroubů
- náhradní krytka k objednání
pod číslem FAA 770 012
- bez kolize s originálním
tažným zařízením Škoda
- vyžaduje koncovku výfuku
FDC 779 001-2 (dle
motorizace)
- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
Škoda

- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den hinteren
Serienstoßfänger geklebt
- Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist HHA
381 015 (1 Stück)
- die Kappe für das
Anhängerkupplungsloch wird
mit 2 Schrauben befestigt
- Ersatzblende unter
FAA 770 012 bestellbar
- keine Kollision mit der
originalen Anhängerkupplung
- erfordert Auspuffendstück
FDC 779 001-2 (nach der
Motorisierung)

- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial rear
bumper
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
(1 piece)
- cover for a tow bar to be
mounted with 2 screws
- spare cover under number
FAA 770 012
- no collision with original rear
parking assistant
- requires exhaust pipe end
piece FDC 779 001-2
(according to engine)

- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda
Auto

SOP KT45/13
YCA – Fabia – Tornado Pack Plus
Information about order – 4 weeks before required car production
Content:
• Front spoiler in contrast colour Tornado (5J0 071 606)
• Rear spoiler in contrast colour Tornado (5J6 071 729)
• Roof spoiler in body colour (FAA 710 002)
• Exhaust pipe end piece (FDC 710 0xx - according to the engine version)
• Decorative mirror covers in contrast colour Tornado
• Foil set (Bonnet, roof, tailgate) in contrast colour Tornado (5J6 064 317)
• Decorative side bars in contrast colour Tornado (5J6 071 328A)

1

16" COMET
silver

16" COMET
black metallic

17" GIGARO
silver

17" GIGARO
white

17" TRINITY
silver

17" TRINITY
black metallic

17" GIGARO
black metallic

17" GIGARO
black metallic/silver

SOP KT45/13
YCB – Fabia – Graphit Pack Plus
Information about order – 4 weeks before required car production
Content:
• Front spoiler in contrast colour Graphit (5J0 071 606)
• Rear spoiler in contrast colour Graphit (5J6 071 729)
• Roof spoiler in body colour (FAA 710 002)
• Exhaust pipe end piece (FDC 710 0xx - according to the engine version)
• Decorative mirror covers in contrast colour Graphit
• Foil set (Bonnet, roof, tailgate) in contrast colour Graphit (5J6 064 317A)
• Decorative side bars in contrast colour Graphit (5J6 071 328B)

2

16" COMET
silver

16" COMET
black metallic

17" GIGARO
silver

17" GIGARO
white

17" TRINITY
silver

17" TRINITY
black metallic

17" GIGARO
black metallic

17" GIGARO
black metallic/silver

SOP KT51/13
YCC – Fabia RS – Motorsport
Information about order – 4 weeks before required car production
Content:
• Front spoiler – carbon
• Rear diffuser – carbon
• Side bars – carbon
• White foils „ŠKODA Motorsport“ on side carbon bars
• Grey foils with a ŠKODA Motorsport motive on sides

3

WORKING STATUS

Dekorativní dveřní lišty

6V0 071 329
Fabia (NJ)

Materiál: PUR (polyuretan)
Barva: V přípravě pro lakování

Elegance | Ochrana | Kvalita
Dekorativní dveřní lišty jsou především stylovým doplňkem vozu, který
mu dodá elegantní vzhled, ale plní částečně i ochrannou funkci. Lišty jsou
vyrobeny z kvalitního polyuretanu, dodávány jsou v přípravě pro lakování
(GRU). Lakování do barvy vozu provádí autorizovaný servisní partner ŠKODA
AUTO. Dveřní lišty odolávají povětrnostním vlivům i drobným mechanickým
poškozením. Jsou designově řešeny tak, aby dokonale kopírovaly tvar dveří
vozu. Na dveře se upevňují jednoduchým způsobem pomocí samolepicích
pásek.

Doba montáže: 50 ČJ
Obsah sady:
Boční ochranné lišty přední (1+1 ks),
boční ochranné lišty zadní (1+1 ks),
montážní návod.
Upevnění:
Nalepení na přední a zadní dveře vozu.
Údržba:
Mytí vozu v myčce, příp. běžné saponátové
mycí prostředky. Nepoužívat abrazivní čisticí
prostředky.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti na kvalitu nalepení
bočních lišt doporučujeme provádět montáž
u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Hmotnost: 0,24 kg - sada

SPORT & DESIGN

Front add-on part with exclusive two-tone paintwork in textured matt
black (PeterLack) and reflective silver.

Front and rear wheel arch extensions in

Rear add-on part in textured matt black (PeterLack)

textured matt black (PeterLack).

with integrated diffuser in reflective silver.

Add-on sill skirt in textured matt black (PeterLack).

VNÌJÍ VÝBAVA
AUSSENAUSSTATTUNG
OUTSIDE EQUIPMENT

05-19

Zadní spoiler
Heckspoiler
Rear spoiler

FAA 310 001
Octavia

 zadní spoiler s originálním
designem koda
 vyroben z pruného materiálu
Modar 836 S
 dodávan v základním nátìru,
který umoòuje olakování
jakýmkoliv vrchním emailem
 pøi vyích rychlostech
znatelnì zvyuje pøítlak zadní
nápravy vozidla k vozovce

 Spoiler mit original koda
Design
 hergestellt aus dem flexiblen
Material Modar 836 S
 geliefert in Grundanstrich, der
die Lackierung mit jeden
beliebigen Email-Decklack
ermöglicht
 bei höheren Geschwindichkeiten wird der Druck der
Fahrzeughinterachse auf die
Strasse deutlich erhöht

 spoiler of original koda
design
 made of flexible material
Modar 836 S
 delivered with primer to be
painted in matching colour
 at higher speeds significatly
increases adhesion of rear
axle to the road surface

SPORT
SPORT
SPORT

10

Spoiler 5. dveří Octavia RS
Heckkklappenspoiler Octavia RS
Rear boot spoiler Octavia RS

FAA 310 002
Octavia

- shodný díl se sériovou produkcí

Internet: http://partner.skoda-auto.com

- derselbe Teil wie in Serienproduktion

- same part as from the assembly line

S PORT
S PORT
S PORT

1 0-1 -3

Z adní horní spoiler
Dachkantenspoiler
Roof spoiler

FAA 320 001
Octavia Combi

 díl z optického paketu
 vyroben z PUR materiálu
 balen vèetnì upevòovacího
materiálu

 Teil aus optische S atz
 hergestellt aus PUR Material
 verpackt incl.
Montagematerial

 part from optic tuning
 produce from PUR material
 pack with fitting material

 Teil aus optische S atz
 hergestellt aus PUR Material
 verpackt incl.
Montagematerial

 part from optic tuning
 produce from PUR material
 pack with fitting material

Z adní horní spoiler
Dachkantenspoiler
Roof spoiler

FAA 420 001
Fabia Combi

 díl z optického paketu
 vyroben z PUR materiálu
 balen vèetnì upevòovacího
materiálu

SPORT
SPORT
SPORT
Spoiler předního
nárazníku
Frontschürze
Front bumper spoiler
FAA 610 001
Octavia II
Octavia II Combi –
do/bis/till 45/2008

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- použitelný pro liftback i kombi
- nedoporučen pro vozy s
předním parkovacím asistentem
- dodáván včetně 3 ochranných
mřížek
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 014 (2 ks)
- náhradní sada mřížek
FAA 610 011

- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- verwendbar für Limousine
und Kombi
- nicht empfohlen für
Fahrzeuge mit der
Einparkhilfe vorne
- inklusive 3 Schutzgitter
- Kleber muss separat
bestellt werden – empfohlen
ist HHA 381 014 (2 Stücke)
- Ersatz-Schutzgitter
FAA 610 011

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- available for liftback and combi
- not recommended for cars with
front parking assistant
- 3 protective grills included
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 014
(2 pieces)
- spare protective grills
FAA 610 011

Spoiler zadního nárazníku
Heckschürze
Rear bumper spoiler
FAA 610 002
Octavia II - do/bis/till
45/2008

SPORT
SPORT
SPORT
Spoiler 5. dveří
Heckklappenspoiler
Rear boot spoiler
FAA 610 003
Octavia

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- pouze pro liftback
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 - Terostat
MS930 (1ks = kartuše 310 ml)

- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- verwendbar nur für
Limousine
- Kleber muss separat
bestellt werden – empfohlen
ist HHA 381 015 – Terostat
MS930 (1 Stück =
Kartusche 310 ml)

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- only for liftback
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
– Terostat MS930
(1 piece = 310 ml cartouche)

SPORT
SPORT
SPORT
Spoiler 5. dveří
Dachspoiler
Roof spoiler

FAA 620 001
Octavia Combi

- vyroben z materiálu PUR
- bez brzdového světla
- dodáván v přípravě pro
lakování
- pouze pro Combi
- lepidlo nutno objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- aus PUR-Material
hergestellt
- ohne das Bremslicht
- grundiert geliefert
- nur für Combi verwendbar
- Kleber muss separat
bestellt werden – empfohlen
ist HHA 381 015 (1 Stück)

- made of PUR material
- without the brake light
- supplied in the primer
- only for Combi
- glue to be ordered
separately – recommended
HHA 381 015 (1 piece)

SPORT
SPORT
SPORT
Střešní spoiler
Dachspoiler
Roof spoiler

FAA 620 001A
Octavia Combi (1Z9)

- vyroben z materiálu PUR
- bez brzdového světla
- dodáván v přípravě pro
lakování
- pouze pro Combi
- lepidlo nutno objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- aus PUR-Material
hergestellt
- ohne das Bremslicht
- grundiert geliefert
- nur für Combi verwendbar
- Kleber muss separat
bestellt werden – empfohlen
ist HHA 381 015 (1 Stück)

- made of PUR material
- without the brake light
- supplied in the primer
- only for Combi
- glue to be ordered
separately – recommended
HHA 381 015 (1 piece)

Zadní nárazník RS

pro vozy bez sériového zadního parkovacího radaru (7X1)

Heckstoßfänger RS
Rear bumper RS
FAA 620 002
Octavia Combi - do/bis/till
45/2008

Zadní nárazník RS
s prostřihy pro sériové parkovací senzory (7X1)

Heckstoßfänger RS
Rear bumper RS
FAA 620 003
Octavia Combi

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Spoiler předního nárazníku
Styling Kit - Frontschürze
Styling kit - Front bumper spoiler
FAA 600 001
ŠkodaOctavia

- pro vozy od KT 45/2008
- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový přední
nárazník a šroubuje pomocí
stávajících šroubů
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)

- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
Škoda

- für Fahrzeuge ab
KW 45/2008
- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den vorderen
Serienstoßfänger geklebt
und mit originellen
Schrauben befestigt
- Kleber muss separat
bestellt werden – empfohlen
ist HHA 381 015 (1 Stück)
- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- for cars from CW 45/2008
- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial front
bumper and screwed with
existing screws
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
(1 piece)
- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda
Auto

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Difuzor
Styling Kit - Diffusor
Styling kit - Diffuser
FAA 600 002
ŠkodaOctavia

- pro vozy od KT 45/2008
- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový zadní
nárazník a šroubuje pomocí
stávajících šroubů
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)
- bez kolize s originálním
tažným zařízením Škoda

- für Fahrzeuge ab
KW 45/2008
- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den hinteren
Serienstoßfänger geklebt und
mit originellen Schrauben
befestigt
- Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist HHA
381 015 (1 Stück)
- keine Kollision mit der Škoda
originalen Anhängerkupplung

- for cars from CW 45/2008
- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial rear
bumper and screwed with
existing screws
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
(1 piece)
- no collision with Škoda original
tow bar
- spare cover FAA 600 012

- náhradní krytka FAA 600 012
- Ersatzblende FAA 600 012
- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
Škoda

- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda

SPORT
SPORT
SPORT
Spoiler 5. dveří RS
Heckklappenspoiler RS
Rear boot spoiler RS
FAA 610 004
Octavia

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- pouze pro liftback
- montáž pomocí šroubů
(součást balení) a lepidla
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 - Terostat
MS930 (1ks = kartuše 310 ml)

- aus dem PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- nur für Limousine
- Einbau mit Montageschrauben
(im Lieferumfang) und Kleber
- Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist HHA
381 015 – Terostat MS930
(1 Stück = Kartusche 310 ml)

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- only for liftback
- fitted by screws (included in
package) and glue
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
– Terostat MS930
(1 piece = 310 ml cartouche)

Dekorativní lišta předního nárazníku

5E0 071 004
Octavia (5E)

Materiál: PMMA / ABS
Barva: Chrom

Elegance | Styl | Kvalita

Doba montáže: 40 ČJ

Dekorativní lišta předního nárazníku nenápadným elegantním způsobem
dotváří exkluzivitu vozu. Lišta je vyrobena z odolného PMMA / ABS
materiálu, který se vyznačuje tvarovou i barevnou stálostí. Na stávající
lištu předního nárazníku se připevňuje lepením s použitím lepicího
tmelu a 3M lepicí páskou, která je na spodní straně lišty předlepená
přímo od výrobce. Lišta splňuje kvalitativní testy ŠKODA. Pro dokonalé
vyniknutí jedinečnosti a vrcholné elegance vozu je vhodné dekorativní
lištu předního nárazníku kombinovat s dekorativními fóliemi s karbon
designem. I přes zdánlivě snadné nalepení je doporučeno provést
montáž u servisního partnera ŠKODA AUTO. Po uplynutí dané doby od
nalepení dekorativní lišty předního nárazníku lze vůz mýt v myčce.

Obsah sady:
Dekorativní lišta mřížky předního nárazníku
střední (1 ks), dekorativní lišta mřížky
předního nárazníku boční (1+1 ks),
montážní návod.

K montáži je nutné objednat z nabídky ŠKODA Originální příslušenství
následující.
Lepicí tmel Terostat MS 9360 / 5L0 071 780 (kartuše 310 ml)
Aktivátor Terokal 150 / ALO 822 150 01 (fa. Henkel)

Omezení:
Pouze pro vozy s výbavou předních
mlhových světlometů.
Nelze pro vozy Octavia RS, Octavia Combi
Scout a pro vozy s výbavou Front assistant.

Související produkty:
Dekorativní fólie stříbrná - karbon design / 5E0 / 5E9 064 317B

Upevnění:
Nalepení na stávající lištu mřížky předního
nárazníku.
Údržba:
Bezúdržbové - mytí vozu v myčce, popř.
běžnými saponátovými mycími prostředky.
Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky.

Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem ke správnému ustavení a
kvalitě nalepení dekorativní lišty předního
nárazníku doporučujeme provádět montáž
u autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Hmotnost: 0,1 kg

SPORT & DESIGN

Dekorativní lišta předního nárazníku

5E0 071 311
Octavia (5E)

Materiál: PMMA / ABS
Barva: Černá

Elegance | Styl | Kvalita

Doba montáže: 40 ČJ

Dekorativní lišta předního nárazníku nenápadným elegantním způsobem
dotváří exkluzivitu vozu. Lišta je vyrobena z odolného PMMA / ABS
materiálu, který se vyznačuje tvarovou i barevnou stálostí. Na stávající
lištu předního nárazníku se připevňuje lepením s použitím lepicího
tmelu a 3M lepicí páskou, která je na spodní straně lišty předlepená
přímo od výrobce. Lišta splňuje kvalitativní testy ŠKODA. Pro dokonalé
vyniknutí jedinečnosti a vrcholné elegance vozu je vhodné dekorativní
lištu předního nárazníku kombinovat s dekorativními fóliemi s karbon
designem. I přes zdánlivě snadné nalepení je doporučeno provést
montáž u servisního partnera ŠKODA AUTO. Po uplynutí dané doby od
nalepení dekorativní lišty předního nárazníku lze vůz mýt v myčce.

Obsah sady:
Dekorativní lišta mřížky předního nárazníku
střední (1 ks), dekorativní lišta mřížky
předního nárazníku boční (1+1 ks),
montážní návod.

K montáži je nutné objednat z nabídky ŠKODA Originální příslušenství
následující.
Lepicí tmel Terostat MS 9360 / 5L0 071 780 (kartuše 310 ml)
Aktivátor Betaprime 5404 / HHA 381 016
Aktivátor Terokal 150 / ALO 822 150 01 (fa. Henkel)

Omezení:
Pouze pro vozy s výbavou předních
mlhových světlometů.
Nelze pro vozy Octavia RS, Octavia Combi
Scout a pro vozy s výbavou Front assistant.

Související produkty:
Dekorativní fólie černá - karbon design / 5E0 / 5E9 064 317A

Upevnění:
Nalepení na stávající lištu mřížky předního
nárazníku.
Údržba:
Bezúdržbové - mytí vozu v myčce, popř.
běžnými saponátovými mycími prostředky.
Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky.

Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem ke správnému ustavení a
kvalitě nalepení dekorativní lišty předního
nárazníku doporučujeme provádět montáž
u autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Hmotnost: 0,1 kg

SPORT & DESIGN

Dekorativní dveřní lišty

5E0 071 328
Octavia (5E)

Materiál: PUR (polyuretan)

Elegance | Ochrana | Kvalita
Dekorativní dveřní lišty jsou především stylovým doplňkem vozu, který
mu dodá elegantní vzhled, ale plní částečně i ochrannou funkci. Lišty
jsou vyrobeny z kvalitního polyuretanu, dodávány jsou bez povrchové
úpravy, takže je nutné na jejich povrch nanést před konečným lakováním
do barvy vozu vrstvu plniče.
Dveřní lišty odolávají povětrnostním vlivům i drobným mechanickým
poškozením. Jsou designově řešeny tak, aby dokonale kopírovaly tvar
dveří vozu. Na dveře se upevňují jednoduchým způsobem pomocí
samolepicích pásek.

Doba montáže: 60 ČJ
Obsah sady:
Dekorativní dveřní lišty přední (1+1 ks),
dekorativní dveřní lišty zadní (1+1 ks),
montážní návod
Upevnění:
Nalepení na přední a zadní dveře vozu.
Údržba:
Mytí vozu v myčce; popř. běžné saponátové
mycí prostředky.
Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky.
Omezení:
Nelze pro Octavia Combi Scout (5E5).
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti na kvalitu nalepení
bočních lišt doporučujeme provádět montáž
u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Hmotnost: 0,8 kg - sada

SPORT & DESIGN

Spoiler předního nárazníku

5E0 071 606
Octavia (5E)
Materiál: Polyuretan
Barva:
V přípravě pro lakování / lakování do
barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které
při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá
váš vůz nezaměnitelný sportovně-elegantní charakter. Spoiler předního
nárazníku je aerodynamickým doplňkem, který snižuje tlak vzduchu pod
podvozkem, čímž zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších
rychlostech. Je vyroben z kvalitního materiálu technologií reakčního
vstřikování „RIM“, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho
dodatečným deformacím. Díky tomu je spoiler velmi stabilní a pevný.
Spoiler se dodává v povrchové úpravě s plničem, po následném lakování
dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na plochu předního nárazníku se
připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu.
Po nalepení předního spoileru se změní celková délka vozu o + 21,18 mm.
V případě kombinace se spoilerem zadního nárazníku / 5E0 071 610 se
změní celková délka vozu o + 48,85 mm.
K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel P1 (80 ml) - 2 ks / HHA 381 014 (80 ml - 2 kusy)
Popř. ze sortimentu firmy DOW:
- lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000

Doba montáže: 120 ČJ
Obsah sady:
Spoiler předního nárazníku,
pěnové podložky,
samořezné šrouby,
montážní návod.
Omezení:
Nelze pro vozy Octavia RS a Octavia Combi
Scout.
U vozů Octavia Limuzína je z bezpečnostních
důvodů možné montovat spoiler předního
nárazníku na vůz pouze v kombinaci se
spoilerem 5. dveří / 5E5 071 605A / 605B
nebo spoilerem 5. dveří ze sériové produkce.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 1,5 kg

Ze sortimentu firmy 3M:
- aktivátor 4297
Související produkty:
Spoiler zadního nárazníku / 5E0 071 610
Dekorativní boční lišty / 5E0 071 328

SPORT & DESIGN

Spoiler zadního nárazníku

5E0 071 610
Octavia (5E)
Materiál: Polyuretan / polypropylen
Barva:
V přípravě pro lakování / lakování do
barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které
při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá
váš vůz nezaměnitelný sportovně-elegantní charakter. Spoiler zadního
nárazníku je aerodynamickým doplňkem, který zlepšuje proudění
vzduchu za vozem, čímž zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu
ve vyšších rychlostech. Je vyroben z kvalitního materiálu technologií
reakčního vstřikování „RIM“, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a
jeho dodatečným deformacím. Díky tomu je spoiler velmi stabilní a pevný.
Spoiler se dodává v povrchové úpravě s plničem, po následném lakování
dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na zadní nárazník se připevňuje
lepením s použitím lepicího tmelu.
Po nalepení zadního spoileru se změní celková délka vozu o + 27,67 mm.
V případě kombinace se spoilerem předního nárazníku / 5E0 071 606 se
změní celková délka vozu o + 48,85 mm.
K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel P1 (80 ml) - 2 ks / HHA 381 014
Popř. ze sortimentu firmy DOW:
- lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000

Doba montáže: 120 ČJ
Obsah sady:
Spoiler zadního nárazníku,
lišta spoileru zadního nárazníku,
krytka vlečného oka,
držák parkovacího senzoru,
pěnová podložka, samořezný šroub,
montážní návod.
Omezení:
Nelze pro vozy Octavia RS a Octavia Combi
Scout.
Pouze pro vozy s výbavou parkovacích
senzorů (PR 7X1 / 7X2) nebo parkovacího
asistentu (PR 7X5).
Není možné montovat na vozy vybavené
tažným zařízením.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 2,7 kg

Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- aktivátor 4298 UV / HHA 381 017
Související produkty:
Spoiler předního nárazníku / 5E0 071 606
Spoiler 5. dveří / 5E5 071 605A / 605B Octavia Limuzína
Střešní spoiler / 5E9 071 605 Octavia Combi
Dekorativní boční lišty / 5E0 071 328

SPORT & DESIGN

Chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří

5E5 064 711A
Octavia (5E3)

Materiál: ABS, Biresin
Barva: Chrom

Elegance | Ochrana | Kvalita
Eleganci a styl, to představuje chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří z
nabídky ŠKODA Originální příslušenství. Lišta v exkluzivním chromovém
designu perfektně ladí s jakýmkoliv barevným odstínem vozu. Je
vyrobena z kvalitního pružného plastu odolného proti drobným oděrkám,
splňuje kvalitativní testy ŠKODA. Lišta se ustavuje soustředně s
podélnou osou vozu, lepí se pomocí samolepicích pásek na spodní hranu
pátých dveří. Boční tvarový kraj lišty přesně kopíruje tvar okraje lemu
pátých dveří a spodní hrana lišty je rovnoběžná s jejich spodní hranou. Po
uplynutí dané doby od nalepení chromované lišty na 5. dveře vozu, lze
vůz mýt v myčce.
Související produkty:
Dekorativní lišta mřížky předního nárazníku / 5E0 071 004

Doba montáže: 30 ČJ
Obsah sady:
Chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří,
montážní návod.
Upevnění:
Nalepení na spodní část 5.dveří vozu.
Údržba:
Běžné saponátové čisticí prostředky.
Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky.
Omezení:
Pouze pro vozy Octavia Limuzína.
Nelze použít v kombinaci s dekorativní
ochrannou lištou zadního nárazníku /
5E5 064 711 / 5E5 064 711B.
Záruka: 24 měsíců.
Nevztahuje se na běžné opotřebení.
Vzhledem ke správnému ustavení a nalepení
lišty doporučujeme provádět montáž u
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Hmotnost: 0,2 kg

SPORT & DESIGN

Spoiler 5.dveří

5E5 071 605B
Octavia (5E3)
Materiál: PC+PET-MD20
Barva:
V přípravě pro lakování / lakování do
barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které
při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení
získá váš vůz nezaměnitelný sportovně-elegantní charakter. Spoiler
5. dveří je aerodynamickým doplňkem, který zvyšuje přítlak vozu k
vozovce, čímž zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších
rychlostech. Tento spoiler je shodný se sériovým provedením tohoto
produktu. Je vyroben z materiálu PC+PET-MD20 technologií reakčního
vstřikování „RIM“, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho
dodatečným deformacím. Díky tomu je spoiler velmi stabilní a pevný.
Spoiler se dodává v povrchové úpravě s plničem, po následném
lakování dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na plochu 5.dveří se
připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu, pro zlepšení přilnavosti
je spodní strana spoileru podlepena samolepicími páskami 3M. Pro
celkový dokonalý vzhled vozu je vhodné tento spoiler kombinovat se
spoilerem předního nárazníku a spoilerem zadního nárazníku.

Doba montáže: 120 ČJ
Obsah sady:
Spoiler 5. dveří,
montážní návod.
Omezení:
Pouze pro vozy Octavia Limuzína bez výbavy
spoileru ze sériové produkce.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 0,4 kg

K montáži je nutné ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství
objednat následující.
Lepicí tmel Terostat MS 9360 / 5L0 071 780 (kartuše 310 ml).
Související produkty:
Spoiler předního nárazníku / 5E0 071 606
Spoiler zadního nárazníku / 5E0 071 610
Dekorativní boční lišty / 5E0 071 328

SPORT & DESIGN

Chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří

5E9 064 711A
Octavia Combi (5E5)

Materiál: ABS, Biresin
Barva: Stříbrná

Elegance | Ochrana | Kvalita

Doba montáže: 30 ČJ

Eleganci a styl, to představuje chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří z
nabídky ŠKODA Originální příslušenství. Lišta v exkluzivním chromovém
designu perfektně ladí s jakýmkoliv barevným odstínem vozu. Je
vyrobena z kvalitního pružného plastu odolného proti drobným oděrkám,
splňuje kvalitativní testy ŠKODA. Lišta se ustavuje soustředně s
podélnou osou vozu, lepí se pomocí samolepicích pásek na spodní hranu
pátých dveří. Boční tvarový kraj lišty přesně kopíruje tvar okraje lemu
pátých dveří a spodní hrana lišty je rovnoběžná s jejich spodní hranou. Po
uplynutí dané doby od nalepení chromované lišty na 5. dveře vozu, lze
vůz mýt v myčce.

Obsah sady:
Chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří,
montážní návod.

Související produkty:
Dekorativní lišta mřížky předního nárazníku / 5E0 071 004

Záruka: 24 měsíců.
Nevztahuje se na běžné opotřebení.
Vzhledem ke správnému ustavení a nalepení
lišty doporučujeme provádět montáž u
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.

Upevnění:
Nalepení na spodní část 5.dveří vozu.
Údržba:
Běžné saponátové čisticí prostředky.
Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky.
Omezení:
Pouze pro vozy Octavia Combi.

Hmotnost: 0,2 kg

SPORT & DESIGN

Střešní spoiler

5E9 071 605
Octavia Combi (5E5)
Materiál: Polyuretan
Barva:
V přípravě pro lakování / lakování do
barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které
při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení
získá váš vůz nezaměnitelný sportovně-elegantní charakter.
Střešní spoiler je aerodynamickým doplňkem, který zvyšuje přítlak
vozu k vozovce, čímž zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve
vyšších rychlostech. Je vyroben z plastického polyuretanu technologií
reakčního vstřikování „RIM“, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu
a jeho dodatečným deformacím. Díky tomu je spoiler velmi stabilní a
pevný. Spoiler se dodává v povrchové úpravě s plničem, po následném
lakování dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na plochu stávajícího
spoileru se připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu, pro zlepšení
přilnavosti je spodní strana spoileru podlepena samolepicími páskami
3M. Střešní spoiler dosedací plochou kopíruje plochu stávajícího
spoileru i tvar brzdového světla. Pro celkový dokonalý vzhled vozu je
vhodné tento spoiler kombinovat se spoilerem předního a zadního
nárazníku.

Doba montáže: 120 ČJ
Obsah sady:
Střešní spoiler,
montážní návod.
Omezení:
Pouze pro vozy Octavia Combi.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 1,32 kg

K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
lepicí tmel Terostat MS 9360 / 5L0 071 780 (kartuše 310 ml)
Popř. ze sortimentu firmy DOW:
lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000
Související produkty:
Spoiler předního nárazníku 5E0 071 606
Spoiler zadního nárazníku 5E0 071 610
Dekorativní boční lišty / 5E0 071 328

SPORT & DESIGN

Chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří

5JA 071 360
Rapid (NH3)

Materiál: ABS
Barva: Chrom

Elegance | Ochrana | Kvalita

Doba montáže: 30 ČJ

Eleganci a styl, to představuje chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří z
nabídky ŠKODA Originální příslušenství. Lišta v exkluzivním chromovém
designu perfektně ladí s jakýmkoliv barevným odstínem vozu. Je
vyrobena z kvalitního pružného plastu odolného proti drobným oděrkám,
splňuje kvalitativní testy ŠKODA. Lišta se ustavuje soustředně s
podélnou osou vozu, lepí se pomocí samolepicích pásek na spodní hranu
pátých dveří. Boční tvarový kraj lišty přesně kopíruje tvar okraje lemu
pátých dveří a spodní hrana lišty je rovnoběžná s jejich spodní hranou. Po
uplynutí dané doby od nalepení chromované lišty na 5. dveře vozu, lze
vůz mýt v myčce.

Obsah sady:
Chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří,
montážní návod.

Související produkty:
Dekorativní lišta mřížky předního nárazníku / 5JA 071 311

Záruka: 24 měsíců.
Nevztahuje se na běžné opotřebení.
Vzhledem ke správnému ustavení a nalepení
lišty doporučujeme provádět montáž u
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.

Upevnění:
Nalepení na spodní část 5.dveří vozu.
Údržba:
Běžné saponátové čisticí prostředky.
Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky.
Omezení:
Pouze pro vozy Rapid Limuzína.

Hmotnost: 0,2 kg

SPORT & DESIGN

Spoiler předního nárazníku

5JA 071 606
Rapid (NH3)

Materiál: Polyuretan
Barva: V přípravě pro lakování /
lakování do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA Originální
příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které při minimu
nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá váš vůz
nezaměnitelný sportovně-elegantní výraz. Spoiler předního nárazníku je
aerodynamickým doplňkem, který snižuje tlak vzduchu pod podvozkem, čímž
zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech. Je vyroben
z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování „RIM“, která
zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným deformacím. Díky
tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Spoiler se dodává v povrchové úpravě
s plničem, po následném lakování dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na
plochu předního nárazníku se připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu.
Po nalepení předního spoileru se změní celková délka vozu o +20 mm. V
případě kombinace se spoilerem zadního nárazníku / 5JH 071 729 / 729A se
změní celková délka vozu o + 28 mm.
K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel P1 / HHA 381 014 (3x - 80 ml)
- aktivátor P 146 / HHA 381 016
- aktivátor 4298 UV / HHA 381 017
Popř. ze sortimentu firmy DOW:
lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000
k tomu ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel P1 / HHA 381 014 (1x - 80 ml)
- aktivátor P 146 / HHA 381 016
- aktivátor 4298 UV / HHA 381 017

Doba montáže: 150 ČJ
Obsah sady:
Spoiler předního nárazníku, pěnové
podložky, samořezné šrouby, rozpěrný čep,
montážní návod.
Omezení:
Z bezpečnostních důvodů je možné
montovat spoiler předního nárazníku na
vůz pouze v kombinaci se spoilerem
5. dveří / 5JH 071 640A / 641A / 641B nebo
spoilerem ze sériové produkce.
V případě dopravní nehody je nutné vždy
nejen vyměnit poškozený díl, ale následně na
něj nalepit i nový spoiler.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 1,56 kg

Související produkty:
Spoiler zadního nárazníku 5JH 071 729 / 729A dle výbavy vozu
(bez přípravy nebo s přípravou pro tažné zařízení)
Spoiler 5. dveří 5JH 071 640A / 641A / 641B

SPORT & DESIGN

Spoiler předního nárazníku / Spoiler 5. dveří

5JH 071 600
(5JA 071 606 + 5JH 071 640A)

Rapid (NH3)
Materiál: Polyuretan
Barva: V přípravě pro lakování /
lakování do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Spoilery patří mezi atraktivní designové doplňky vozu, které
při minimu nákladů přinesou maximum efektu. ŠKODA Originální
příslušenství nabízí tuto kompletní sadu spoileru předního nárazníku a
spoileru 5. dveří všem, kteří chtějí tzv. „vystoupit z řady“ a doladit svůj vůz
k plné dokonalosti. Spoilery snižují tlak proudícího vzduchu, čímž zlepšují
stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech. Na příslušnou
plochu předního nárazníku a plochu na 5. dveřích se připevňují lepením s
použitím lepicího tmelu.
K nalepení spoilerů je nutné dle zvyklostí servisu objednat ze sortimentu
ŠKODA Originální příslušenství nebo ze sortimentu firmy DOW lepicí
tmel a aktivátory. Všechny tyto přípravky jsou uvedeny u příslušného
produktového listu 5JA 071 606 nebo 5JH 071 640A.
Po nalepení předního spoileru se změní celková délka vozu o +20 mm. V
případě kombinace se spoilerem zadního nárazníku / 5JH 071 729 / 729A
se změní celková délka vozu o + 28 mm.
Související produkty:
Spoiler zadního nárazníku 5JH 071 729 / 729A dle výbavy vozu
(bez přípravy nebo s přípravou pro tažné zařízení)

Doba montáže: 150 ČJ
Obsah sady 5JA 071 606:
Spoiler předního nárazníku, pěnové
podložky, samořezné šrouby, rozpěrný čep,
montážní návod.
Obsah sady 5JH 071 640A:
Spoiler 5. dveří,
montážní návod.
Omezení:
Pouze pro vozy Rapid Limuzína bez výbavy
spoileru 5. dveří ze sériové produkce.
V případě dopravní nehody je nutné vždy
nejen vyměnit poškozený díl, ale následně na
něj nalepit i nový spoiler.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost:
Spoiler předního nárazníku 1,56 kg
Spoiler 5. dveří 0,4 kg

SPORT & DESIGN

Spoiler 5. dveří

5JH 071 640A
Rapid (NH3)

Materiál: Polyuretan
Barva: V přípravě pro lakování /
lakování do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které
při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá
váš vůz nezaměnitelný sportovně-elegantní výraz. Spoiler 5. dveří je
aerodynamickým doplňkem, který zvyšuje přítlak vozu k vozovce, čímž
zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech.
Tento spoiler je shodný se sériovým provedením tohoto produktu. Je vyroben
z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování „RIM“, která
zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným deformacím. Díky
tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Spoiler se dodává v povrchové úpravě
s plničem, po následném lakování dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na
plochu 5.dveří se připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu, pro zlepšení
přilnavosti je spodní strana spoileru podlepena samolepicími páskami 3M.
Pro celkový dokonalý vzhled vozu je vhodné tento spoiler kombinovat se
spoilerem předního nárazníku a spoilerem zadního nárazníku.
K montáži je nutné ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství objednat
následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel Terostat MS 9360 / 5L0 071 780 (kartuše 310 ml)

Doba montáže: 150 ČJ
Obsah sady:
Spoiler 5. dveří,
montážní návod.
Omezení:
Pouze pro vozy Rapid Limuzína bez výbavy
spoileru ze sériové produkce.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 0,4 kg

Popř. ze sortimentu firmy DOW:
- lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000
Související produkty:
Spoiler předního nárazníku 5JA 071 606
Spoiler zadního nárazníku 5JH 071 729 / 729A dle výbavy vozu
(bez přípravy nebo s přípravou pro tažné zařízení)

SPORT & DESIGN

Spoiler 5. dveří

5JH 071 641A
ŠKODA Rapid (NH3)

Materiál: Polyuretan
Barva: V přípravě pro lakování /
lakování do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu

Doba montáže: 50 ČJ

Mezi atraktivní designové doplňky pro vozy ŠKODA Rapid patří
spoilery, které při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich
nalepení získá váš vůz jedinečný styl, odlišující ho od ostatních, a navíc
charakteristický sportovní výraz. Spoiler 5. dveří funguje rovněž jako
aerodynamický doplněk, který zvyšuje přítlak k vozovce, čímž zlepšuje
stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech. Spoiler je
vyroben z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování
„RIM”, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným
deformacím. Díky tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Dodává se
v přípravě pro lakování, po kterém dokonale ladí s barvou karoserie.
Na hranu 5. dveří se připevňuje lepením pomocí lepicího tmelu, pro
zlepšení přilnavosti je spodní strana spoileru podlepena samolepicími
páskami 3M. Lepicí tmel není součástí balení, musí se objednat zvlášť.
Pro vzhledovou dokonalost celku se doporučuje tento spoiler
kombinovat se spoilerem předního nárazníku a spoilerem zadního
nárazníku.

Obsah sady: Spoiler 5. dveří, montážní návod
Poznámka: Z důvodu vyšší hmotnosti
spoileru objednat plynové vzpěry s vyšší
nosností/ 5JA 827 550B (2 ks)
Omezení: Nelze pro vozy Rapid Spaceback
Záruka: 24 měsíců. Vzhledem ke kvalitě
nalepení spoileru doporučujeme provádět
montáž u autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO. Po nalepení je možné předat
vůz zákazníkovi za 12 hodin.
Hmotnost: 2,5 kg
Související produkty:
Spoiler předního nárazníku /
5JA 071 606
Spoiler zadního nárazníku /
5JH 071 729/ 729A
Dekorativní lišta předního nárazníku /
5JA 071 311A

Lepicí tmel není součástí sady, je nutné ho objednat ze sortimentu
ŠKODA Originálního příslušenství (lepicí tmel Terostat MS 9360 - kartuše
310 ml / 5L0 071 780) nebo ze sortimentu firmy DOW (lepicí tmel
Betamate 2810 a aktivátor Betawipe 4000), dle zvyklostí servisu.

SPORT & DESIGN

Spoiler 5. dveří

5JH 071 641A
ŠKODA Rapid (NH3)

Materiál: Polyuretan
Barva: V přípravě pro lakování /
lakování do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu

Doba montáže: 50 ČJ

Mezi atraktivní designové doplňky pro vozy ŠKODA Rapid patří
spoilery, které při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich
nalepení získá váš vůz jedinečný styl, odlišující ho od ostatních, a navíc
charakteristický sportovní výraz. Spoiler 5. dveří funguje rovněž jako
aerodynamický doplněk, který zvyšuje přítlak k vozovce, čímž zlepšuje
stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech. Spoiler je
vyroben z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování
„RIM”, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným
deformacím. Díky tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Dodává se
v přípravě pro lakování, po kterém dokonale ladí s barvou karoserie.
Na hranu 5. dveří se připevňuje lepením pomocí lepicího tmelu, pro
zlepšení přilnavosti je spodní strana spoileru podlepena samolepicími
páskami 3M. Lepicí tmel není součástí balení, musí se objednat zvlášť.
Pro vzhledovou dokonalost celku se doporučuje tento spoiler
kombinovat se spoilerem předního nárazníku a spoilerem zadního
nárazníku.

Obsah sady: Spoiler 5. dveří, montážní návod
Poznámka: Z důvodu vyšší hmotnosti
spoileru objednat plynové vzpěry s vyšší
nosností/ 5JA 827 550B (2 ks)
Omezení: Nelze pro vozy Rapid Spaceback
Záruka: 24 měsíců. Vzhledem ke kvalitě
nalepení spoileru doporučujeme provádět
montáž u autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO. Po nalepení je možné předat
vůz zákazníkovi za 12 hodin.
Hmotnost: 2,5 kg
Související produkty:
Spoiler předního nárazníku /
5JA 071 606
Spoiler zadního nárazníku /
5JH 071 729/ 729A
Dekorativní lišta předního nárazníku /
5JA 071 311A

Lepicí tmel není součástí sady, je nutné ho objednat ze sortimentu
ŠKODA Originálního příslušenství (lepicí tmel Terostat MS 9360 - kartuše
310 ml / 5L0 071 780) nebo ze sortimentu firmy DOW (lepicí tmel
Betamate 2810 a aktivátor Betawipe 4000), dle zvyklostí servisu.

SPORT & DESIGN

Spoiler 5.dveří

5JH 071 641B
Rapid (NH3)

Materiál: Polyuretan
Barva: Carbon - look

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které
při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá
váš vůz nezaměnitelný sportovně-elegantní výraz. Spoiler 5. dveří
je aerodynamickým doplňkem, který zvyšuje přítlak vozu k vozovce,
čímž zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech.
Je vyroben z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování
„RIM“, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným
deformacím. Díky tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Spoiler se
dodává ve finální povrchové úpravě „Carbon-look“. Na plochu 5.dveří se
připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu, pro zlepšení přilnavosti je
spodní strana spoileru podlepena samolepicími páskami 3M. Pro celkový
dokonalý vzhled vozu je vhodné tento spoiler kombinovat s kryty zrcátek
ve stejné povrchové úpravě.

Doba montáže: 50 ČJ
Obsah sady:
Spoiler 5. dveří,
montážní návod.
Omezení:
Pouze pro vozy Rapid Limuzína bez výbavy
spoileru ze sériové produkce.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 2,6 kg

K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel Terostat MS 9360 / 5L0 071 780 (kartuše 310 ml)
Popř. ze sortimentu firmy DOW:
lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000
Ze sortimentu ŠKODA Originálních dílů:
plynové vzpěry s vyšší nosností (2 ks)
- pro vozy bez stěrače okna 5.dveří / 5JA 827 550B
- pro vozy se stěračem okna 5.dveří / 5JA 827 550C
Související produkty:
Kryty vnějších zrcátek „Carbon-look“ / 5
 JA 071 530B
(pro vozy od KT 22/ 2015)

SPORT & DESIGN

Spoiler zadního nárazníku
(pro vozy bez přípravy pro TZ)

5JH 071 729
Rapid (NH3)

Materiál: Polyuretan
Barva: V přípravě pro lakování / lakování do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA Originální
příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které při minimu
nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá váš vůz
nezaměnitelný sportovně-elegantní výraz. Spoiler zadního nárazníku je
aerodynamickým doplňkem, který zlepšuje proudění vzduchu za vozem, čímž
zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech. Je vyroben
z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování „RIM“, která
zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným deformacím. Díky
tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Spoiler se dodává v povrchové úpravě
s plničem, po následném lakování dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na
zadní nárazník se připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu.
Po nalepení zadního spoileru se změní celková délka vozu o +8 mm.
V případě kombinace se spoilerem předního nárazníku se změní celková
délka vozu o + 28 mm.
K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel P1 / HHA 381 014 (3x - 80 ml)
- aktivátor P 146 / HHA 381 016

Doba montáže: 150 ČJ
Obsah sady:
Spoiler zadního nárazníku,
samolepicí odrazová fólie (1+1),
samořezné šrouby, plechová matice,
montážní návod.
Omezení:
Nelze pro vozy Rapid Spaceback a pro vozy s
přípravou (s otvorem v nárazníku) pro tažné
zařízení.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 1,4 kg

Popř. ze sortimentu firmy DOW:
- lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000
k tomu ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel P1 / HHA 381 014 (1x - 80 ml)
- aktivátor P 146 / HHA 381 016
Související produkty:
Spoiler předního nárazníku + spoiler 5.dveří / 5JH 071 600
Černá dekorativní fólie / 5JH 064 317 – pouze na přání zákazníka

SPORT & DESIGN

Spoiler předního nárazníku

5JJ 071 609
Rapid (NH1)
Materiál: PUR (Polyuretan)
Barva: V přípravě pro lakování / lakování
černou barvou a do barvy karoserie
vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky – spoilery /
difuzory, které při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich
nalepení získá váš vůz nezaměnitelný sportovně-elegantní charakter.
Spoiler předního nárazníku je aerodynamickým doplňkem, který snižuje
tlak vzduchu pod podvozkem, čímž zlepšuje stabilitu a ovladatelnost
vozu ve vyšších rychlostech. Je vyroben z plastického polyuretanu
technologií reakčního vstřikování „RIM“, která zamezuje vnitřnímu pnutí
materiálu a jeho dodatečným deformacím. Díky tomu je spoiler velmi
stabilní a pevný. Spoiler je designově shodný se sériovým provedením
tohoto produktu. Dodává se bez povrchové úpravy s přípravou pro
dvojité lakování – střední část spoileru (oddělená drážkou) do černé
barvy, zbytek plochy spoileru do barvy vozu. Spoiler svou dosedací
plochou přesně kopíruje tvar nárazníku, ustavuje se soustředně k
podélné ose vozu. Na plochu předního nárazníku se připevňuje pomocí
lepicího tmelu, šroubů a rozpěrných nýtů. Po nalepení spoileru předního
nárazníku se změní celková délka vozu o + 15 mm.

Doba montáže: 120 ČJ
Obsah sady:
Spoiler předního nárazníku,
šrouby, rozpěrné nýty,
montážní návod.
Omezení:
Pouze pro vozy Rapid Spaceback.
Nelze pro vozy v provedení Monte Carlo.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 0,98 kg

K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
lepicí tmel P1 / HHA 381 014 - 2x 80 ml,
nebo ze sortimentu firmy Henkel:
lepicí tmel P1 – 1x 300 ml,
nebo ze sortimentu firmy DOW:
lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000
Související produkty:
Spoiler zadního nárazníku / 5JJ 071 610
Střešní spoiler / 5JJ 071 646

SPORT & DESIGN

Spoiler předního nárazníku se splitterem

5JJ 071 609A
Rapid (NH1)

Materiál: PUR (Polyuretan)
Barva: V přípravě pro lakování / lakování
do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky – spoilery /
difuzory, které při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Originální
designové provedení tohoto spoileru předního nárazníku se splitterem
dodá vašemu vozu nejen sportovní styl, ale i exkluzivitu. Spoiler
předního nárazníku je aerodynamickým doplňkem, který snižuje tlak
vzduchu pod podvozkem, čímž zlepšuje stabilitu a ovladatelnost
vozu ve vyšších rychlostech. Oba díly - spoiler předního nárazníku i
splitter, jsou vyrobeny z plastického polyuretanu technologií reakčního
vstřikování „RIM“, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho
dodatečným deformacím. Spoiler se dodává bez povrchové úpravy s
přípravou pro lakování. Po následném lakování dokonale ladí s barvou
karoserie vozu. Splitter je výrobcem dodáván s povrchovou úpravou v
černé barvě. Splitter je se spoilerem předního nárazníku spojen lepicím
tmelem, šrouby a rozpěrnými nýty. Komplet spoileru se splitterem svou
dosedací plochou přesně kopíruje tvar nárazníku, ustavuje se soustředně
k podélné ose vozu. Na plochu předního nárazníku se připevňuje pomocí
lepicího tmelu, šroubů a rozpěrných nýtů. Po nalepení spoileru předního
nárazníku se splitterem se změní celková délka vozu o + 25 mm.

Doba montáže: 250 ČJ
Obsah sady:
Spoiler předního nárazníku, splitter,
šrouby, rozpěrné nýty,
montážní návod.
Omezení:
Pouze pro vozy Rapid Spaceback.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení splitteru na spoiler předního nárazníku
a následné lepení kompletu na plochu
předního nárazníku je nutné provést montáž
u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 2,2 kg

K montáži je nutné objednat dále dle zvyklostí servisu následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
lepicí tmel P1 / HHA 381 014 - 4x 80 ml
nebo ze sortimentu firmy Henkel:
lepicí tmel P1 – 1x 300 ml
nebo ze sortimentu firmy DOW:
lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000
Související produkty:
Spoiler zadního nárazníku / 5JJ 071 610B
Střešní spoiler / 5JJ 071 646

SPORT & DESIGN

Difuzor

5JJ 071 610
Rapid (NH1)

Materiál: PUR (Polyuretan)
Barva: V přípravě pro lakování / lakování
do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky – spoilery /
difuzory, které při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich
nalepení získá váš vůz nezaměnitelný sportovně-elegantní charakter.
Difuzor je aerodynamickým doplňkem, který zlepšuje proudění vzduchu
za vozem, čímž zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších
rychlostech. Je vyroben z plastického polyuretanu technologií reakčního
vstřikování „RIM“, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho
dodatečným deformacím. Díky tomu je difuzor velmi stabilní a pevný.
Difuzor je designově shodný se sériovým provedením tohoto produktu.
Dodává se bez povrchové úpravy s přípravou pro lakování. Po následném
lakování dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na zadní nárazník se
připevňuje pomocí lepicího tmelu a rozpěrných nýtů.
K montáži je nutné objednat následující.
Ze sortimentu firmy DOW:
lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000

Doba montáže: 150 ČJ
Obsah sady:
Difuzor, rozpěrné nýty,
montážní návod.
Omezení:
Pouze pro vozy Rapid Spaceback.
Nelze pro vozy v provedení Monte Carlo a pro
vozy s tažným zařízením ve výbavě vozu.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení difuzoru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů ŠKODA
AUTO. Po nalepení je možné předat vůz
zákazníkovi až po uplynutí doby potřebné k
zaschnutí lepicího tmelu.
Hmotnost: 1,4 kg

Související produkty:
Spoiler předního nárazníku / 5JJ 071 609
Střešní spoiler / 5JJ 071 646

SPORT & DESIGN

Střešní spoiler

5JJ 071 646
Rapid (NH1)

Materiál: Polyuretan
Barva: V přípravě pro lakování /
lakování do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které
při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá
váš vůz nezaměnitelný sportovně-elegantní výraz. Střešní spoiler
je aerodynamickým doplňkem, který zvyšuje přítlak vozu k vozovce,
čímž zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech.
Je vyroben z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování
„RIM“, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným
deformacím. Díky tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Spoiler se
dodává v povrchové úpravě s plničem, po následném lakování dokonale
ladí s barvou karoserie vozu. Na plochu spoileru 5.dveří se připevňuje
lepením s použitím lepicího tmelu, pro zlepšení přilnavosti je spodní
strana spoileru podlepena samolepicími páskami 3M. Střešní spoiler
dosedací plochou kopíruje plochu spoileru 5. dveří i tvar brzdového
světla. Pro celkový dokonalý vzhled vozu je vhodné tento spoiler
kombinovat se spoilerem předního nárazníku a difuzorem.

Doba montáže: 120 ČJ
Obsah sady:
Střešní spoiler,
montážní návod.
Omezení:
Pouze pro vozy Rapid Spaceback.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 1,2 kg

K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel Terostat MS 9360 / 5L0 071 780 (kartuše 310 ml)
Popř. ze sortimentu firmy DOW:
- lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000
Související produkty:
Spoiler předního nárazníku 5JJ 071 609
Difuzor 5JJ 071 610

SPORT & DESIGN

Front add-on part with exclusive two-tone paintwork in textured matt
black (PeterLack) and reflective silver.

Front and rear wheel arch extensions in
textured matt black (PeterLack).

Rear add-on part in textured matt black
(PeterLack) with integrated diffuser in reflective
silver.

Add-on sill skirt in textured matt black (PeterLack).

SPORT
SPORT
SPORT
Boční kryty prahů – ALU dekor
Schwellerabdeckung – ALU Design
Side sill covers – ALU look
FAA 630 002
Yeti (5L)

- vyroben z materiálu PUR
- dodáván nalakovaný ve
stříbrné barvě (Reflex stříbrná)
- lepí se na spodní část prahů a
šroubuje pomocí šroubů
- pro montáž dále potřeba:
HHA 381 014 lepící tmel,
HHA 381 016 aktivátor Primer,
N.910.907.01 samořezný
šroub - 14x
- lze vhodně kombinovat s
dalšími produkty
„dekorativního paketu“ v ALU
dekoru:
- 5L0 071 329 lamely předního
nárazníku
- 5L0 071 719 kryty bočních
zrcátek
- 5L0 071 360 ochranná lišta
zadního nárazníku
- KGA 630 001 boční
ochranné lišty s ALU vložkou

- aus PUR-Material hergestellt
- lackiert in Silberfarbe (Reflex
silber) geliefert
- wird an unteren Teil der
Schwellen angeklebt und
wird mit Hilfe von Schrauben
geschraubt
- für Montage ist weiter
notwendig:
HHA 381 014 Klebekitt,
HHA 381 016 Aktivator
Primer,
N.910.907.01
selbstschneidende Schraube
- 14x
- kann mit weiteren Produkten
des „dekorativen Pakets“ im
ALU Dekor passend
kombiniert werden:
- 5L0 071 329 Lamellen des
Vorderstoßfängers
- 5L0 071 719 Kappen der
Aussenrückspiegel
- 5L0 071 360 Schutzleiste
hinteren Stoßfängers
- KGA 630 001
Seitenschutzleisten mit ALU
Einlage

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- produced from PUR material
- supplied already painted in the
silver colour (Reflex silver)
- to be glued on the bottom part
of door sills and screwed with
screws
- for fitting also needed:
HHA 381 014 glue,
HHA 381 016 activator Primer,
N.910.907.01 self-drilling
screw - 14x
- suitable for fitting with other
products from „decoration
package“ in ALU look:
- 5L0 071 329 slats of
the front bumper
- 5L0 071 719 covers of side
mirrors
- 5L0 071 360 protective cover
of the rear bumper
- KGA 630 001 protective
lateral strips with ALU insert

Lišta předního nárazníku

5L0 071 004A
Yeti (5L)
od KT 45/ 2013
Materiál: ABS
Barva: V přípravě pro lakování /
lakování do barvy karoserie vozu

Elegance | Styl | Kvalita

Doba montáže: 30 ČJ

Lišta předního nárazníku nenápadným elegantním způsobem dotváří
exkluzivitu vozu. Je vyrobena z kvalitního ABS materiálu, pro ŠKODA
AUTO se dodává v povrchové úpravě s plničem. Po následném lakování
dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na stávající lištu předního
nárazníku se připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu a 3M lepicí
páskou, která je na spodní straně lišty předlepená přímo od výrobce. Pro
dokonalé vyniknutí jedinečnosti a vrcholné elegance vozu je vhodné lištu
předního nárazníku kombinovat se spoilerem předního nárazníku. Lišta
splňuje kvalitativní testy ŠKODA. I přes zdánlivě snadné nalepení lišty
je doporučeno provést montáž u servisního partnera ŠKODA AUTO. Po
uplynutí dané doby od nalepení lišty předního nárazníku lze vůz mýt v
myčce.

Obsah sady:
Lišta předního nárazníku,
montážní návod.

K montáži je nutné objednat z nabídky ŠKODA Originální příslušenství
následující.
Lepicí tmel Terostat MS 9360 / 5L0 071 780 (kartuše 310 ml)
Aktivátor Terokal 150 / ALO 822 150 01 (fa. Henkel)
Aktivátor Betaprime 5404 (fa. Dow)

Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem ke správnému ustavení a
kvalitě nalepení lišty předního nárazníku
doporučujeme provádět montáž
u autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.

Související produkty:
Spoiler předního nárazníku / 5L0 071 609

Hmotnost: 0,1 kg

Upevnění:
Nalepení na stávající lištu předního
nárazníku.
Údržba:
Bezúdržbové - mytí vozu v myčce, popř.
běžnými saponátovými mycími prostředky.
Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky.
Omezení:
Nelze pro vozy v provedení
Yeti Outdoor (5L7).

SPORT & DESIGN

Spoiler předního nárazníku

5L0 071 609
Yeti (5L)
od KT 45/ 2013
Materiál: Polyuretan
Barva: V přípravě pro lakování /
lakování do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA Originální
příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které při minimu
nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá váš vůz
nezaměnitelný sportovně-elegantní styl. Spoiler předního nárazníku je
aerodynamickým doplňkem, který snižuje tlak vzduchu pod podvozkem, čímž
zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech. Je vyroben
z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování „RIM“, která
zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným deformacím. Díky
tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Spoiler se dodává v povrchové úpravě
s plničem, po následném lakování dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na
plochu předního nárazníku se připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu a
dvou šroubů.
Po nalepení předního spoileru se změní celková délka vozu o +34 mm. V
případě kombinace se spoilerem zadního nárazníku / 5L6 071 610/ 610A se
změní celková délka vozu o + 39 mm.
K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel P1 / HHA 381 014 (2x - 80 ml)
nebo
ze sortimentu firmy Henkel:
- lepicí tmel P1 - 1x - 300 ml
nebo
ze sortimentu firmy DOW:
- lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000

Doba montáže: 100 ČJ
Obsah sady:
Spoiler předního nárazníku,
samořezné šrouby,
montážní návod.
Omezení:
Nelze montovat na vozy v provedení Yeti
Outdoor (5L7).
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 2 kg

Související produkty:
Spoiler zadního nárazníku 5L6 071 610/ 610A dle výbavy vozu
(bez přípravy nebo s přípravou pro tažné zařízení)

SPORT & DESIGN

Styling Kit –
nástavce prahu
5L0 071 685
ŠKODA Yeti (5L)
od KT 45/2013

Materiál: Polyuretan
Barva: Stříbrná

Robustní výraz | Design | Ochrana | Kvalita

Doba montáže: 80 ČJ

ŠKODA Originální příslušenství nabízí pro vůz ŠKODA Yeti Outdoor
široké možnosti, jak více podtrhnout jeho už tak atraktivní vzhled.
Jednou z nich je sada Styling Kit – nástavec prahu, která vůz nejen odliší
od ostatních, ale navíc mu vtiskne robustnější výraz. Nástavce prahů
mají vedle estetické i ochrannou funkci, protože účinně chrání boky
před oděrkami od odletujících kamínků. Jsou vyrobeny z polyuretanu
technologií reakčního vstřikování RIM, která zabraňuje vnitřnímu pnutí,
a tudíž i dodatečným deformacím výrobku. Nástavce prahů se dodávají
ve stříbrné barvě, vyznačují se vysokou pevností a testy prověřenou
kvalitou. Na prahy vozu se připevňují pomocí lepicího tmelu a šroubů,
proto doporučujeme provádět montáž v autorizovaném servisu.
V kombinaci s dalšími doplňky ve stříbrném lakování a vhodnými koly
z lehké slitiny ve stříbrné barvě se vzhled Vašeho vozu ŠKODA Yeti
Outdoor stane jedinečným.

Obsah sady: Nástavec prahu levý, nástavec
prahu pravý, montážní návod
Upevnění: Přilepením na prahy vozu lepicím
tmelem P1 a přišroubováním
Údržba: Mytí vozu v myčce, popř. použití
běžných saponátových mycích prostředků.
Nepoužívat abrazivní čisticí prostředky,
rozpouštědla nebo drátěnku.
Omezení: Pouze pro vozy Yeti Outdoor
od KT 45/2013
Záruka: 24 měsíců. Vzhledem k náročnosti
provedení a ke kvalitě nalepení nástavců
prahů na vůz doporučujeme provádět
montáž u autorizovaných servisních
partnerů ŠKODA AUTO. Po nalepení je možné
předat vůz zákazníkovi po uplynutí 24 hodin.
Hmotnost: 2 kg
Související produkty:
Boční ochranné lišty s ALU vložkou /
5L0 071 329A
Dekorativní ochranná lišta /
5L6 061 195

SPORT & DESIGN

Spoiler zadního nárazníku
(pro vozy bez přípravy pro TZ)

5L6 071 610
Yeti (5L)
od KT 45/2013
Materiál: Polyuretan
Barva: V přípravě pro lakování /
lakování do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA Originální
příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které při minimu
nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá váš vůz
nezaměnitelný sportovně-elegantní styl. Spoiler zadního nárazníku je
aerodynamickým doplňkem, který zlepšuje proudění vzduchu za vozem, čímž
zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech. Je vyroben
z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování „RIM“, která
zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným deformacím. Díky
tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Spoiler se dodává v povrchové úpravě
s plničem, po následném lakování dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na
zadní nárazník se připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu.
Po nalepení zadního spoileru se změní celková délka vozu o +5 mm.
V případě kombinace se spoilerem předního nárazníku se změní celková
délka vozu o + 39 mm.
K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel P1 / HHA 381 014 (2x - 80 ml)
nebo
ze sortimentu firmy Henkel:
- lepicí tmel P1 - 1x - 300 ml
nebo
ze sortimentu firmy DOW:
- lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000

Doba montáže: 100 ČJ
Obsah sady:
Spoiler zadního nárazníku,
krytka vlečného oka,
pěnová výztuha,
montážní návod.
Omezení:
Nelze pro vozy v provedení
Yeti Outdoor (5L7) a pro vozy s přípravou pro
tažné zařízení.
Spoiler zadního nárazníku není možné
kombinovat se zadními lapači / 5L0 075 101.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 2,1 kg

Související produkty:
Spoiler předního nárazníku / 5L0 075 609

SPORT & DESIGN

Spoiler zadního nárazníku
(pro vozy s přípravou pro TZ)

5L6 071 610A
Yeti (5L)
od KT 45/2013
Materiál: Polyuretan
Barva: V přípravě pro lakování /
lakování do barvy karoserie vozu

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA Originální
příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které při minimu
nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá váš vůz
nezaměnitelný sportovně-elegantní styl. Spoiler zadního nárazníku je
aerodynamickým doplňkem, který zlepšuje proudění vzduchu za vozem, čímž
zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech. Je vyroben
z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování „RIM“, která
zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným deformacím. Díky
tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Spoiler se dodává v povrchové úpravě
s plničem, po následném lakování dokonale ladí s barvou karoserie vozu. Na
zadní nárazník se připevňuje lepením s použitím lepicího tmelu.
Po nalepení zadního spoileru se změní celková délka vozu o +5 mm.
V případě kombinace se spoilerem předního nárazníku se změní celková
délka vozu o + 39 mm.
K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel P1 / HHA 381 014 (2x - 80 ml)
nebo
ze sortimentu firmy Henkel:
- lepicí tmel P1 - 1x - 300 ml
nebo
ze sortimentu firmy DOW:
- lepicí tmel Betamate 2810 / aktivátor Betawipe 4000

Doba montáže: 100 ČJ
Obsah sady:
Spoiler zadního nárazníku,
krytka vlečného oka,
pěnová výztuha,
krytka otvoru pro tažné zařízení,
montážní návod.
Omezení:
Nelze pro vozy v provedení
Yeti Outdoor (5L7).a pro vozy bez přípravy
(bez otvoru v nárazníku) pro tažné zařízení.
Spoiler zadního nárazníku není možné
kombinovat se zadními lapači / 5L0 075 101.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 2 kg

Související produkty:
Spoiler předního nárazníku / 5L0 075 609

SPORT & DESIGN

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Spoiler předního nárazníku
Styling Kit - Frontschürze
Styling kit - Front bumper spoiler
FAA 800 003
Superb, Superb Combi (3T)

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový přední
nárazník a šroubuje pomocí
stávajících šroubů
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)
- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
Škoda

- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den vorderen
Serienstoßfänger geklebt
und mit originellen
Schrauben befestigt
- Kleber muss separat
bestellt werden – empfohlen
ist HHA 381 015 (1 Stück)
- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial front
bumper and screwed with
existing screws
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
(1 piece)
- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda
Auto

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Difuzor
Styling Kit - Diffusor
Styling kit - Diffuser
FAA 800 002
Superb, Superb Combi (3T)

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- lepí se na sériový zadní
nárazník
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 (1 ks)
- bez kolize s originálním
tažným zařízením Škoda
- bez kolize s originálním
zadním parkovacím
asistentem
- montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
Škoda

- aus PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- wird auf den hinteren
Serienstoßfänger geklebt
- Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist HHA
381 015 (1 Stück)

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- to be glued on the serial rear
bumper
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
(1 piece)

- keine Kollision mit der Škoda
originalen Anhängerkupplung
- keine Kollision mit der Škoda
originalen Einparkhilfe hinten

- no collision with Škoda original
tow bar
- no collision with Škoda original
rear parking assistant

- Montage nur bei dem
autorisierten Škoda Partner
durchführen lassen

- to be fitted solely by the
contract partners of Škoda

Internet: http://portal.skoda-auto.com

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Spoiler 5. dveří
Styling Kit - Heckklappenspoiler
Styling kit - Rear boot spoiler
FAA 800 001
Superb (3T5)

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- pouze pro limuzínu
- dodáván v přípravě pro
lakování
- montáž pomocí lepidla
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 - Terostat
MS930 (1ks = kartuše 310 ml)

- aus dem PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- nur für Limousine
- grundiert geliefert
- Einbau mit Kleber
- Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist HHA
381 015 – Terostat MS930
(1 Stück = Kartusche 310 ml)

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- produced from PUR material
with RIM technology
- for limousine only
- supplied in primer
- fitted by glue
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
– Terostat MS930
(1 piece = 310 ml cartouche)

SPORT
SPORT
SPORT
Styling kit - Střešní spoiler
Styling Kit - Dachspoiler
Styling kit - Roof spoiler
3T9 071 605
Superb Combi (3T9)

- vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
- dodáván v přípravě pro
lakování
- montáž pomocí lepidla
- lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
HHA 381 015 - Terostat
MS930 (1ks = kartuše 310 ml)

- aus dem PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
- grundiert geliefert
- Einbau mit Kleber
- Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist HHA
381 015 – Terostat MS930
(1 Stück = Kartusche 310 ml)

Internet: http://portal.skoda-auto.com

- produced from PUR material
with RIM technology
- supplied in primer
- fitted by glue
- glue to be ordered separately
– recommended HHA 381 015
– Terostat MS930
(1 piece = 310 ml cartouche)

5th door spoiler
Spoiler 5. dveří
Heckklappenspoiler
3T0 071 641
Superb (3T4)

EN

CZ

produced from PUR
material with RIM
technology
for limousine only
supplied in primer
fitted by glue
glue to be ordered
separately – recommended
5L0 071 780 – Terostat
MS930 (1 piece = 310 ml
cartouche)
to be fitted solely by the
contract partners of
ŠKODA

Sport

DE

vyroben z materiálu PUR
technologií RIM
pouze pro limuzínu
dodáván v přípravě pro
lakování
montáž pomocí lepidla
lepidlo třeba objednat
separátně – doporučeno
5L0 071 780 - Terostat
MS930 (1ks = kartuše 310 ml)
montáž je nutno provést u
autorizovaného partnera
ŠKODA

Sport

aus dem PUR-Material mit der
RIM-Technologie hergestellt
nur für Limousine
grundiert geliefert
Einbau mit Kleber
Kleber muss separat bestellt
werden – empfohlen ist 5L0
071 780 – Terostat MS930
(1 Stück = Kartusche 310 ml)
Montage nur bei dem
autorisierten ŠKODA Partner
durchführen lassen

Sport

Outdoorový paket dodává elegantnímu modelu Superb Combi
více robustnosti i dravosti a zároveň chrání karoserii při jízdě
mimo astalt před odlétajícími kameny. Součástmi paketu jsou
plastové lemy blatníků a prahů, boční ochranné lišty, spoiler
předního nárazníku, kruhové mlhové světlomety, ochranná lišta
nákladové hrany a spoiler zadního nárazníku s difuzorem.

Ochranná lišta
nákladové hrany

Spoiler zadního
nárazníku
s difuzorem

Plastové lemy
předních
a zadních
blatníků

Plastové lemy prahů a boční ochranné lišty

Spoiler předního nárazníku a kruhové mlhové světlomety
Outdoorový paket není určen pro verze GreenLine a nelze jej kombinovat se styling kitem,
chromovými bočními ochrannými lištami a zadními lapači nečistot.

Outdoorový paket dodává elegantnímu modelu Superb Combi
více robustnosti i dravosti a zároveň chrání karoserii při jízdě
mimo asfalt před odlétajícími kameny. Součástmi paketu jsou
plastové lemy blatníků a prahů, boční ochranné lišty, spoiler
předního nárazníku, ochranná lišta nákladové hrany a spoiler
zadního nárazníku s difuzorem.

Spoiler 5. dveří

3V5 071 646
ŠKODA SUPERB III

Materiál: Polyuretan

Designový aerodynamický doplněk | Zlepšení stability vozu
Všem, kteří touží po jedinečném stylu svého vozu, nabízí ŠKODA
Originální příslušenství atraktivní designové doplňky - spoilery, které
při minimu nákladů přinesou maximum efektu. Po jejich nalepení získá
váš vůz nezaměnitelný sportovně-elegantní výraz. Střešní spoiler
je aerodynamickým doplňkem, který zvyšuje přítlak vozu k vozovce,
čímž zlepšuje stabilitu a ovladatelnost vozu ve vyšších rychlostech.
Je vyroben z plastického polyuretanu technologií reakčního vstřikování
„RIM“, která zamezuje vnitřnímu pnutí materiálu a jeho dodatečným
deformacím. Díky tomu je spoiler velmi stabilní a pevný. Spoiler se
dodává v povrchové úpravě s plničem, po následném lakování dokonale
ladí s barvou karoserie vozu.
K montáži je nutné dle zvyklostí servisu objednat následující.
Ze sortimentu ŠKODA Originální příslušenství:
- lepicí tmel Terostat MS 9360 / 5L0 071 780 (kartuše 310 ml)

Barva: V přípravě pro lakování / lakování do
barvy karoserie vozu
Doba montáže: 120 ČJ
Obsah sady:
Spoiler 5. dveří, montážní návod.
Omezení:
Nelze pro vozy Superb Combi.
Záruka: 24 měsíců.
Vzhledem k náročnosti pracovního postupu
lepení spoileru je nutné provést montáž u
autorizovaných servisních partnerů
ŠKODA AUTO.
Po nalepení je možné předat vůz
zákazníkovi
až po uplynutí doby potřebné k zaschnutí
lepicího tmelu.
Hmotnost: 1,2 kg

Související produkty:
Opěrka nohy - ALU look / 5E1 064 209
Sportovní kryty pedálů / 5E1 064 205/ 5E1 064 200
Dekorativní kryty ventilků kol / 000 071 215C

Sport & Design

