
SIMPLY CLEVER

ŠKODA Superb – příslušenství



Vozy ŠKODA Superb a Superb Combi byly navrženy 
s ohledem na maximální komfort, praktičnost 
a bezpečnost při běžném každodenním používání. 
Aby tyto modely ještě lépe vyhovovaly individuálním 
nárokům a dokázaly uspokojit Vaše konkrétní 
požadavky i v mimořádných situacích, připravili jsme 
pro Vás nabídku ŠKODA Originálního příslušenství. 

Ať už potřebujete například zvýšit přepravní kapacitu 
svého vozu, nebo chcete jen podtrhnout jeho osobitý 
styl, z našich doplňků si určitě vyberete ke své naprosté 
spokojenosti. 

Produkty ze sortimentu ŠKODA Originálního 
příslušenství totiž představují doplnění, respektive 
rozšíření základních a mimořádných výbav, a jsou 
tedy nejen určeny přesně pro modely Superb 
a Superb Combi, ale prochází i náročnými zkouškami 
ve společnosti ŠKODA Auto. 



Přeprava

Jsou situace, kdy může být přeprava některých předmětů ve voze 

nebezpečná nebo zkrátka ani objemný zavazadelník nestačí. 

V nabídce ŠKODA Originálního příslušenství proto najdete nejrůznější

střešní nosiče s konkrétním zaměřením (lyže, kola), které se upevňují 

na základní střešní nosič (model Superb) nebo na příčný střešní nosič 

(model Superb Combi). K dispozici je také střešní box v designu ŠKODA. 

Pořídíte-li si navíc i tažné zařízení, můžete je využívat pro převážení 

jízdních kol nebo s ním tahat přívěs až do hmotnosti 2000 kg.

Uzamykatelný nosič jízdního kola s hliníkovým profi lem 
o nosnosti až 20 kg (3T0 071 128A)
Bez vyobrazení: 
Uzamykatelný nosič jízdního kola s kovovým profi lem (3T0 071 128)

Zavazadlový koš, dodáván včetně upínací sítě a popruhů (LBT 009 006)

Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů s hliníkovým profi lem,
kapacita až 4 páry lyží nebo 2 snowboardy (LBB 000 001)
Bez vyobrazení: Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů s kovovým 
profi lem, kapacita až 4 páry lyží nebo 2 snowboardy (LBT 071 027)

Uzamykatelný box na lyže a snowboardy, kapacita až 5 párů lyží nebo
4 snowboardy, objem 380 litrů, úspěšně absolvoval City Crash Test (5L6 071 175)

City Crash je metoda testování produktů originálního 
příslušenství, které je upevněno na karoserii vozu 
(základní střešní nosiče, příčníky), a dalších transportních 

systémů (boxy, držáky pro kolo, lyže a surf).
Průběh: „Sáňová zkouška” (část karoserie upevněna na speciálních 
ližinách) při zatížení 9–12 G po dobu 80 ms (rychlost cca 30 km/h).
Výsledek: Pro úspěšné splnění City Crash je nutné, aby nedošlo 
k oddělení žádného z převážených předmětů. To znamená, že musí 
být zajištěna bezpečnost silničního provozu (chodců, ostatních vozidel) 
před i za automobilem.

Příčný střešní nosič pro model Superb 
Combi (3T9 019 110)* – disponuje velmi 
jednoduchým ovládáním, k montáži 
a fi xaci nosiče stačí pouhé sklopení 
excentrické páčky do spodní pozice 
(viz detail)

*od 8/2013 pod objednacím číslem (3T0 071 151) 

Odnímatelné tažné zařízení 
(EEA 800 001A)

Elektroinstalace s 13pólovou 
zásuvkou pro vozy Superb 

s přípravou pro tažné 
zařízení (EEA 800 004EL); 

pro vozy bez přípravy 
pro tažné zařízení 
(EEA 800 003EL)

Adaptér pro připojení 
přívěsu se 7pólovou 

zásuvkou (EAZ 000 001A)
Pojistné oko tažného 

zařízení pro přívěsný 
vozík (3T0 056 705)

Interiérový držák 2 jízdních kol pro model Superb 
Combi, určený pro montáž do vnitřního prostoru 
mezipodlahy (3T9 056 700)
Pro instalaci do základní varianty zavazadlového 
prostoru bez mezipodlahy nutno dokoupit 
sadu 2 montážních úchytů (3T9 071 335; pro podlahu 
s integrovanými hliníkovými lištami 3T9 071 335A)

Nosič jízdních kol na tažné zařízení, 
kapacita 2 kola (3T0 071 105)

Základní střešní nosič pro model Superb (LAS 800 001)

Vak na příčné nosiče 
(000 071 156)



Autochladnička, 
objem 15 litrů 

(5L0 065 400)

V případě automobilových doplňků kráčejí komfort a užitek většinou ruku v ruce. Naše produkty Vám tedy pomohou nejen zvýšit jízdní komfort (tempomat, 

sluneční clony aj.), ale třeba i účelněji využívat úložné prostory vozu (síťový program, mezipodlaha atd.), udržet v interiéru pořádek (koberce) nebo chránit karoserii 

před poškozením (lapače nečistot).  

Komfort & užitek
Termoelektrický chladící box 
objem 20 litrů (000 065 400E)

Vak na lyže
pro 4 páry lyží
(DMA 600 004A)

Ochranný potah 
zadních sedadel
(DMA 009 001)



Defl ektory předních oken (KCD 809 001)

Dělicí mříž pro model Superb Combi (3T9 071 195) 

Sluneční clony zadních oken pro model Superb Combi (3T9 064 361)
Bez vyobrazení – sluneční clony: – bočních oken zavazadlového prostoru 
pro model Superb Combi (3T9 064 363)
– zadních bočních oken pro model Superb (DCK 819 001)
– okna 5. dveří pro model Superb Combi (3T9 019 120)

Autokoberce, čtyřdílné sady 
(3T1 061 270 – textilní Prestige;
3T1 061 420 – textilní Standard;

3T1 061 550 – gumové)

Deštník 
(MKA 800 001)

Tempomat 
pro všechny motorizace 
(3T0 035 623 pro vozy 
s palubním počítačem; 
3T0 035 623A pro vozy 
bez palubního počítače)

Ramínko na šaty
(3T0 061 127)

Popelník
do středové konzole 
(000 061 142 A)



Plastová vana s dělicí ALU přepážkou (zvýšená 10cm hrana) do zavazadlového prostoru pro model Superb Combi, nelze pro mezipodlahu (3T9 061 162)
Dělicí ALU přepážkou lze úložný prostor vany variabilně rozdělit v různých polohách. Další dělicí přepážku lze zakoupit pod obj. číslem (3T0 017 254) 

Textilní koberec do zavazadlového prostoru pro model Superb (DCA 800 002) 
Bez vyobrazení:
– textilní koberec pro model Superb Combi pro základní variantu 
zavazadlového prostoru bez integrovaných hliníkových lišt nebo 
mezipodlahy (3T9 061 190)
– textilní koberec pro model Superb Combi pro podlahu s integrovanými 
hliníkovými lištami nebo pro mezipodlahu (3T9 061 190A)

Gumový koberec do zavazadlového 
prostoru pro model Superb Combi 
pro podlahu s integrovanými hliníkovými 
lištami nebo pro mezipodlahu 
(3T9 061 190B)
Bez vyobrazení: Gumový koberec 
pro model Superb (DCD 800 001)

Plastová vložka se zvýšeným okrajem 
do zavazadlového prostoru pro model Superb 
(DCE 800 001)



Mezipodlaha zavazadlového prostoru 
pro model Superb, třídílná (DAA 810 001–003)

Přední lapače nečistot (KEA 800 001)

Zadní lapače nečistot 
(KEA 800 002)

Bez vyobrazení: 
Krycí fólie zadního nárazníku 
(3T9 071 316 pro model Superb Combi)
Ochranná fólie zadního nárazníku
(3T9 071 133 pro model Superb Combi)

Brašna do zavazadlového prostoru 
(DMK 770 003)

Protiskluzová síť pro plastovou vanu (3T0 061 210)

Síťový program pro model Superb 
– vertikální zadní síť (DMK 800 001), 

podlahová síť (DMK 800 002), 
vertikální boční síť (DMK 800 003), 

vertikální boční síť – malá (DMK 800 004)
Bez vyobrazení: 

Síťový program pro model 
Superb Combi – podlahová síť (3T9 017 700), 

vertikální boční a zadní síť (3T9 017 700A)

Síť pod rolo pro model Superb Combi (3T9 017 700B) 
Bez vyobrazení: Síť pod plato pro model Superb (3T5 017 700)



Sport & design

I elegantní vozy jako ŠKODA Superb nebo Superb Combi mohou získat sportovnější styl. Nejlepším řešením jsou v takovém případě doplňky z kategorie sport

a design, mezi nimiž najdete například spoiler 5. dveří (model Superb), střešní spoiler (model Superb Combi), či dekorativní prahové lišty. Nechybí ani bohatá 

nabídka kol z lehké slitiny o rozměrech 16", 17" a 18" nebo nejrůznější kožené prvky včetně kůží potažených volantů.

Střešní spoiler 
pro model Superb Combi  
(3T9 071 605)

Spoiler 5. dveří 
pro model Superb (3T0 071 641)

Chromovaná lišta 5. dveří 
pro model Superb (3T0 071 360)* 

Dekorativní kryty zrcátek 
v černé barvě (3T0 072 530  F9R)

 Chromované boční ochranné lišty 
(KGA 800 001) 



Volant potažený kůží, 
tříramenný multifunkční
(3T0 064 241 CWE)

Volant potažený kůží, 
tříramenný 
(5E0 064 241 CWD)

 Kožená rukojeť ruční brzdy 
(FFA 600 011)

Dekorativní prahové lišty 
s vložkou z ušlechtilé oceli vpředu i vzadu 
(KDA 800 002)

Prahové lišty černé 
(KDA 800 001)

Kožená řadicí páka,
šestistupňový manuál (3T0 064 230 A0S)



Kolo z lehké slitiny Luna 7,5J x 18" 
v barevném provedení stříbrná
pro pneumatiky 225/40 R18 (CCA 800 001)

 Kolo z lehké slitiny Trifi d 7,5J x 17"
v barevném provedení stříbrná
pro pneumatiky 225/45 R17 (3T0 071 497 E 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Luxon 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18 v barevném provedení 
stříbrná (CCX 800 004); v barevném provedení antracit 
šedá (CCX 800 004A); v barevném provedení metalická 
šedá (3T0 071 498 D HA7)

 Kolo z lehké slitiny Laurel 7,5J x 17" 
v barevném provedení stříbrná
pro pneumatiky 225/45 R17 (3T0 071 497 B 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Themisto 7,5J x 18" 
v barevném provedení stříbrná
pro pneumatiky 225/40 R18 (CCH 800 001)

Kolo z lehké slitiny Trinity 7,5J x 18"
pro pneumatiky 225/40 R18 v barevném 
provedení šedá lesk (3T0 071 498A HA7); 
v barevném provedení stříbrná lesk (3T0 071 498J 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Sirius 7,5J x 18"
v barevném provedení antracit šedá; 
pro pneumatiky 225/40 R18 (3T0 071 498H HA7)

Kolo z lehké slitiny Sirius 7,5J x 18"
v barevném provedení stříbrná; 
pro pneumatiky 225/40 R18 (3T0 071 498G 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Callisto 7,5J x 17" 
v barevném provedení stříbrná
pro pneumatiky 225/45 R17 (3T0 071 497 D 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Twister 7,5J x 17" 
v barevném provedení stříbrná
pro pneumatiky 225/45 R17 (3T0 071 497F 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Twister 7,5J x 17"
v barevném provedení černá lesk 
pro pneumatiky 225/45 R17 (3T0 071 497 JX2)

Kolo z lehké slitiny Venus 7,0J x 17" 
v barevném provedení stříbrná
pro pneumatiky 225/45 R17 (3T0 071 497 C 7ZS)



Kryt klíčů Sport bílá 
(000 087 012P)

Kryt klíčů Sport černá 
(000 087 012Q)

Obal na kompletní kola 
(000 073 900B)

Kryty šroubů* v barevném provedení
stříbrnošedá (1Z0 071 215 Z37), pro kola 
s bezpečnostními šrouby (1Z0 071 215A Z37); 
stříbrná metal (1Z0 071 215 7ZS), pro kola 
s bezpečnostními šrouby (1Z0 071 215A 7ZS);
černá lesk (1Z0 071 215 9B9), pro kola 
s bezpečnostními šrouby (1Z0 071 215A 9B9);
černá mat (1Z0 071 215 01C), pro kola 
s bezpečnostními šrouby (1Z0 071 215A 01C)

*k dispozici v průběhu 3.čtvrtletí 2013*k dispozici v průběhu 3.čtvrtletí 2013

Velkoplošné kryty Nordic 
pro zimní kola 6,0J x 16", čtyřdílná sada (5E0 071 456)

Velkoplošné kryty Turbine 
pro kola 7,0J x 16", čtyřdílná sada (3T0 071 456)* 

Kolo z lehké slitiny Helix 7,0J x 16" 
v barevném provedení stříbrná
pro pneumatiky 205/55 R16 (3T0 071 496B 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Spectrum 7,0J x 16" 
v barevném provedení stříbrná
pro pneumatiky 205/55 R16 (3T0 071 496 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Moon 7,0J x 16" 
v barevném provedení stříbrná
pro pneumatiky 205/55 R16 (3T0 071 496 A 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Flash 6,0J x 17" v barevném provedení 
stříbrná pro pneumatiky 205/50 R17 (5E0 071 497B 7ZS) 
– vhodné pro použití sněhových řetězů (CEP 800 001)





Dětská autosedačka 
Baby One Plus 
(5L0 019 900)

Dětská autosedačka ISOFIX G 0/1
(5L0 019 905) s rámem FWF pro upevnění 
po směru jízdy (DDF 000 002) 
a s hlavovou opěrkou (5L0 019 903) 

Dětská autosedačka ISOFIX G 0/1 
(5L0 019 905) s rámem RWF 
pro upevnění proti směru jízdy 
(DDF 000 003A)

Dětská autosedačka 
Wavo 1-2-3 
(5L0 019 900B)

Dětská autosedačka 
Wavo Kind 
(5L0 019 900C)

Originální autosedačky ŠKODA absolvovaly
s vynikajícími výsledky náročné testy Euro NCAP.

Kategorie (podle hmotnosti v kg)

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

Baby One Plus 0–13

ISOFIX G 0/1

– s rámem RWF 0–18

– s rámem FWF 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36Všechny vozy ŠKODA Superb a Superb Combi jsou po stránce bezpečnosti výborně vybaveny již z výroby. Pokud však chcete zajistit co největší bezpečí i těm 

nejmenším pasažérům, je potřeba vybrat pro ně kvalitní a velikostí odpovídající autosedačku. Právě proto jsme pro Vás připravili širokou nabídku autosedaček 

pro děti až do hmotnosti 36 kg. V rámci ŠKODA Originálního příslušenství Vám ovšem nabízíme i doplňky pro zabezpečení samotného automobilu (alarm nebo 

mechanické zabezpečení řazení) a další výbavu, která souvisí s bezpečností.

Bezpečnost 



Podložka pod dětskou sedačku
(000 019 819A)

Tom
deka s polštářkem, modrá barva
(000 084 503 274)

Nika
deka s polštářkem, růžová barva
(000 084 503A 314)

Doplňkový sortiment pro děti Nika a Tom
Plyšový cestovní polštářek 
(000 084 510B 314 - Nika; 000 084 510A 274 - Tom)

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru 
pomocí mikrovlnného čidla. Ovládání
pomocí sériových ovladačů od vozu.
Sada pro dodatečnou montáž se 
skládá ze základní sady (BKA 700 001) 
a montážní sady (BKA 800 001)

Zadní parkovací senzory 
– hlídají vzdálenost vozu od případné 
překážky; pro model Superb (BEA 800 002); 
pro model Superb Combi (BEA 800 003)

Sněhové řetězy 
pro pneu 205/55 R16 

a 205/50 R17 (CEP 800 001);
 vhodné pro použití s koly 

z lehké slitiny 6,0J x 17" 
Flash (5E0 071 497B)



Refl exní výstražná vesta 
(3T0 093 056)

Kosmetika (informace o kompletní nabídce u Vašeho 
autorizovaného partnera ŠKODA)

Tažné lano (GAA 500 001)

Sada náhradních žárovek 
dle výbavy vozu, pro vozy 
Superb (3T5 052 000; 
3T5 052 000A XENON); 
pro vozy Superb Combi 
(3T9 052 000; 3T9 052 000A 
XENON)

Bezpečnostní šrouby kol 
(000 071 597C)

Výstražný trojúhelník 
(GGA 700 001A)

Autolékárnička, jejíž obsah odpovídá 
novelizované vyhlášce č. 216/2010 
(3T0 093 108)

Skládací lopata na sníh vyrobená z hliníkové 
slitiny, hmotnost 750 g, třídílná, včetně 
praktického textilního obalu (5L0 099 320)

Mechanické zabezpečení řazení 
pro mechanickou převodovku (DVC 800 001)
Bez vyobrazení: pro automatickou převodovku 
(DVC 800 002 pro vozy vyrobené do 
45. kalendářního týdne 2009; DVC 800 003 pro 
vozy vyrobené od 45. kalendář. týdne 2009)

Bez vyobrazení: Elektromechanické 
zabezpečení řazení Safetronic 
pro mechanickou převodovku (3T1 071 775);
pro automatickou převodovku (3T1 071 775A) 



Navigační systém Amundsen+: rádio s navigací s CD mechanikou obsahující 
předehrané mapové podklady pro západní nebo východní Evropu; integrované 
Bluetooth hands-free a čtečka paměťových karet SD, SDHC a MMC, možnost přehrávání 
hudebních CD a hudebních souborů ve formátu MP3, WMA, OGG, AAC. Možnost 
propojení s výbavou CD měnič nebo MDI, podpora TMC zpráv o dopravní situaci, možnost 
ovládání pomocí 5" barevného dotykového displeje TFT (5J0 051 230B obsahuje mapy 
západní Evropy, 5J0 051 230C obsahuje mapy východní Evropy)

Navigační systém Columbus: rádio s navigací s DVD mechanikou obsahující
předehrané mapové podklady pro západní nebo východní Evropu; integrovaná
čtečka paměťových karet SD a MMC, možnost přehrávání hudebních CD a hudebních
souborů ve formátu MP3 nebo WMA. DVD mechanika podporuje kromě navigačních
DVD také Audio CD, DVD-ROM, DVD±RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD Audio
a DVD Video. Columbus disponuje digitálním signálovým procesorem s ekvalizérem,
integrovaným pevným diskem 30 GB (10 GB pro navigační data, 20 GB lze využít pro
uložení hudebních souborů MP3 a WMA) a podporou TMC zpráv o dopravní situaci.
Možnost ovládání pomocí 6,5" barevného dotykového displeje TFT (AAN 800 001A) 
nutno dokoupit mapové podklady na DVD.

Jízda vozem ŠKODA Superb nebo Superb Combi je nepochybně příjemným 

zážitkem sama o sobě. S dobrými společníky z oblasti hudba a komunikace

však může být ještě pohodovější. Rádia z naší nabídky ŠKODA Originálního 

příslušenství nejen navodí ve voze příjemnou atmosféru, ale zprostředkují

Vám i příjem dopravních hlášení. Navíc všechny přístroje umožňují přenos 

informací mezi bodovým displejem Maxi DOT, klimatizací Climatronic 

a parkovacími senzory.

Hudba & komunikace

Propojovací kabel pro MDI 
– Mobile Device Interface 
(AZO 800 001 pro iPod/iPhone–MDI; 
AZO 800 002 pro USB–MDI; 
AZO 800 003 pro miniUSB–MDI; 
AZO 800 004 pro jack 3,5 mm–MDI)
Bez vyobrazení: Sada pro dodatečnou 
montáž MDI (3T0 051 592) 

Rádio Swing: model s CD mechanikou umožňující přehrávání hudebních CD 
a hudebních souborů ve formátu MP3 nebo WMA. Výkon zesilovače 4x 20 W, 
digitální signálový procesor s ekvalizérem (3T0 035 161K)

Rádio Bolero: model s integrovaným měničem na 6 CD, čtečka paměťových 
karet SD a MMC, možnost přehrávání hudebních CD a hudebních souborů 
ve formátu MP3 nebo WMA, výstupní výkon 4x 20 W, digitální signálový 
procesor s ekvalizérem, paměť dopravního hlášení (TIM), možnost ovládání 
pomocí 6,5" barevného dotykového displeje TFT. Bolero zobrazuje údaje 
z parkovacích senzorů a nastavení klimatizace Climatronic (3T0 035 156G)

Sada pro dodatečnou montáž neoriginálního rádia 
pro vozy s přípravou pro neoriginální rádio (8YZ) 
(AZO 700 001)

Navigační SD karty pro 
navigační systém Amundsen+ 
(3T0 051 255D – západní Evropa,
3T0 051 255E – východní Evropa)
Bez vyobrazení: 
DVD pro navigační systém Columbus 
(3T0 051 859M – západní Evropa;
3T0 051 859N – východní Evropa; 
3T0 051 859P - Austrálie)
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Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu ŠKODA Auto 
o trvale udržitelný vývoj společnosti a šetrný přístup k životu a přírodě.

Váš autorizovaný partner ŠKODA:Uvedené výrobky představují pouze část ze široké na bíd ky příslušenství. Další podrobné informace o sortimentu příslušenství, o aktuálních 
cenách, dodacích podmín kách a termínech Vám poskytne na přání Váš autorizovaný partner ŠKODA. Informace o technických údajích, konstruk ci, 
vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání prospektu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně 
změny technických parametrů se změnami jednotlivých modelových opatření). Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené 
bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný. 

Aplikace ŠKODA Service
Vždy na Vaší straně.

ŠKODA E-shop
eshop.skoda-auto.cz


