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OCTAVIA
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NAJ ŽIVI 
OCTAVIA!
OCTAVIA je že dolgo časa najuspešnejši model  

znamke ŠKODA.

Da ohranja ta privilegiran položaj so potrebni stalen razvoj 

in inovacije na številih področjih, kot so videz, dizajn, udobje, 

varnost, najboljša izkušnja v vožnji ter prijaznost do okolja.

Ponosni smo, da nova OCTAVIA prekipeva od novosti,  

s katerimi bo ubranila sloves svojega imena.
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ŠPORT & DIZAJN





3D dekorativna folija za pragove
5E3 071 310 | črna 
5E3 071 310A | karbonski izgled

Dekorativne letve za pragove iz nerjavečega jekla
5E3 071 303

Dekorativne letve za pragove z vstavkom iz nerjavečega jekla
5E3 071 303ADEKORATIVNE LETVE ZA 

PRAGOVE
Štiridelni set dekorativnih letev za pragove z napisom OCTAVIA in 
dvodelni set letev z lučkami, ki se popolnoma prilegajo linijam vozila, 
so originalna oprema z estetsko in praktično funkcijo, ki efektivno 
ščitijo lak na pragovih pred umazanij.

Dekorativne letve za pragove z lučkami
5E3 071 300
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LED lučka za prag – OCTAVIA
5E3 052 133E

Zadnji spojler*
5E6 071 641  F9R

Zaščitna letev za rob prtljažnega prostora - črna 
5E6 061 195 | Limo, 5E7 061 195 | Combi

Zaščitna letev za rob prtljažnega prostora iz nerjavečega jekla 
5E7 061 195A | Combi

* kmalu na voljo
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Pokrovi zunanjih ogledal
5E3 072 530B F9R | črna 
5E3 072 530C F9R | črna s Side View Assist

POKROVI ZUNANJIH OGLEDAL
Uživajte v dodatnem športnem značaju svojega  
vozila ŠKODA.

Zunanje ogledala z avtomatsko zatemnitvijo
5E4 072 538A | s sistemom Side View Assist 
5E4 072 538C | poklopna zunanja ogledala, s sistemom Side View Assist
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Ohišja za stopalke iz nerjavečega jekla
5E1 064 200 |  za ročni menjalnik 
5E1 064 205 |  za avtomatski menjalnik

Letev za oporo za noge
5E1 064 209

OHIŠJA ZA STOPALKE IZ 
NERJAVNEGA JEKLA
Z ohišji za pedala in športno podporo za stopala je 
voznikov prostor za noge vizualno privlačnejši, njihova siva 
barva pa se ujema s kromiranimi poudarki v notranjosti.
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PLATIŠČA



Ali ste vedeli ...
Vsa platišča morajo prestati stroge teste 
homologiranja, s katerimi dokazujejo 
odpornost proti rjavenju, vremenskim 
vplivom in prahu.

Poleg tega so platišča premazana in 
zaščitena z visoko odpornim  
premazom.

Se lahko uporablja s snežnimi verigami

Artikel sestavljata aluminijasto platišče in 
pokrovček z ŠKODA logotipom.

VELORUM
aluminijasto platišče 6.5J x 16” ET46  
za pnevmatike 205/60 R16

5E3 071 496 FL8 | črna
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VEGA
aluminijasto platišče 7.5J x 18” ET48  
za pnevmatike 225/45 R18

5E3 071 498F FL8 | črna, brušeno

ROTARE
aluminijasto platišče 7.0J x 17” ET46  
za pnevmatike 205/55 R17

5E3 071 497C 8Z8 | srebrna

PULSAR
aluminijasto platišče 7.0J x 17” ET46  
za pnevmatike 205/55 R17

5E3 071 497D FL8 | črna, brušeno

TWISTER
aluminijasto platišče 7.0J x 16” ET46  
za pnevmatike 205/60 R16

5E3 071 496A 8Z8 | srebrna

VELORUM
aluminijasto platišče 6.5J x 16” ET46  
za pnevmatike 205/60 R16

5E0 071 496L 8Z8 | srebrna

PERSEUS
aluminijasto platišče 7.5J x 18” ET48  
za pnevmatike 225/45 R18

5E3 071 498G 8Z8 | srebrna, brušeno

PERSEUS
aluminijasto platišče 7.5J x 18” ET48  
za pnevmatike 225/45 R18

5E3 071 498H HA7 | antracit, brušeno

TEKTON
pokrov za 16” jeklena platišča (4 kosi) 

5E0 071 456C
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Set zaščitnih vreč za kolesa*
000 073 900L

Pokrovi za platišča brez   
varnostnih vijakov:
1Z0 071 215 7ZS | metal srebrna 
1Z0 071 215 UZ7 | sijaj srebrna 
1Z0 071 215 9B9 | sijaj črna
1Z0 071 215 Z37 | mat siva 
1Z0 071 215 01C | mat črna

Pokrovi za platišča   
z varnostnimi vijaki:
1Z0 071 215A Z37 | mat siva  
1Z0 071 215A 01C | mat črna 

Set pokrovov vijakov

Dekorativni pokrovi ventilov
000 071 215C

STILSKI IN NEGOVALNI 
SET ZA KOLESA
Kolesa pri vozilu so kot obutev. Ne glede na to, ali je 
»obutev« vašega vozila ŠKODA modna, športna ali 
preprosto funkcionalna – naš stilski in negovalni paket za 
kolesa (vreče za shranjevanje, pokrovi ventilov, varnostni 
vijaki) ponuja številne izdelke, s katerimi bodo vaša kolesa 
še privlačnejša in povsem unikatna.

Set varnostnih vijakov
000 071 597C

*kasneje na voljo s ŠKODA logotipom
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POVEZLJIVOST





CONNECT App

ŠKODA CONNECT
Pomembna je pot in ne cilj - z vozilom ŠKODA OCTAVIA, lahko vsak 
uživa na poti. Z multimedijskim sistemom vozila ste ves čas lahko v 
kontaktu s prijatelji in družino, ste na tekočem z vsemi novicami doma 
in po svetu ter ste enostavno navdušeni nad vožnjo.

Uporabite aplikacijo ŠKODA Connect in ostanite povezani s svojim 
vozilom tudi na daljavo. Preglejte status vozila in ga zaklepajte in 
odklepajte na daljavo, preverite njegovo lokacijo ali uporabite katero 
od drugih funkcij na voljo. Kar najbolj izkoristite statistične podatke 
o vaši nedavni vožnji in z njimi pripravite še bolj učinkovito pot za 
naslednjo vožnjo.

Z aplikacijo ŠKODA Connect imate vaše vozilo vedno pod 
nadzorom. Preko pametnega telefona dostopajte do vseh podatkov in 
funkcij vašega vozila kjerkoli in kadarkoli.

MyŠKODA AppŠKODA Connect App
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USB adapter (USB C v USB A) 
000 051 443H

USB kabel
Micro  |  5JA 051 446J

Mini  |  5JA 051 446H
Apple  |  5E0 051 510E

USB C v USB A  |  565 051 510 
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MYŠKODA APP
VSE O VAEŠM VOZILU V ŽEPU

Predstavljajte si aplikacijo za pametni telefon, ki vas spremlja vsak 
dan. Aplikacijo, ki vam posreduje podrobne informacije o vozilu in 
njegovem servisiranju, kjer koli ste. Možnost takojšnje pomoči na 
cesti ali pomoči najljubšega trgovca. Pravega osebnega asistenta, ki 
bo poskrbel, da ste vedno točni.  Spoznajte aplikacijo MyŠKODA.

Aplikacija MyŠKODA je mobilna aplikacija, ki je na voljo za naprave z 
operacijskim sistemom iOS (Apple) in Android (Google). Njena glavna 
naloga je, da vam pomaga v različnih vsakodnevnih situacijah, ki niso 
povezane le z vašim vozilom. Aplikacija je opremljena z interaktivnim 
asistentom PAUL (PersonaI Assistant U Love), ki vas vodi po aplikaciji 
in vam pomaga pri vsakodnevnih težavah.

Ali ne bi bilo lepo, če bi lahko svoj avto stlačili v pametni telefon?  
Z aplikacijo MyŠKODA je možno še veliko več ...

Opomba:

MyŠKODA App 
podpora se 
zaključi s 36 KT 
2020.

MyŠKODA AppŠKODA Connect App
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Moje vozilo – ključni del aplikacije je osredotočen na vaše 
vozilo: podatki vozila ponujajo najnovejši povzetek o vašem 
vozilu in njegovih servisnih terminih, Navodila za vozilo je 
interaktivna kopija navodil za uporabo, v razdelkih Preden 
začnete, Opozorilne lučke, Hitri nasveti, Video nasveti in 
Simply Clever pa so na voljo različna navodila v korakih. Če 
vzpostavite povezavo z združljivim infotainment sistemom, 
lahko izbrane najnovejše podatke iz vozila prejemate 
neposredno v mobilni telefon.

Moj trgovec – aplikacija MyŠKODA je opremljena s 
telefonsko službo, ki vas poveže z najljubšim trgovcem. 
Oglejte si odpiralni čas in ponudbo storitev ali pa zaprosite 
za termin, tako da izpolnite enostaven obrazec, da vas lahko 
trgovec pokliče.

Asistenca – ne glede na to, ali ste obtičali na cesti ali pa se 
vaše vozilo ne zažene pred hišo, asistenca ŠKODA je le tri 
klike stran. Tapnite ikono sprejemnika in naša ekipa vam bo 
čim hitreje poslala pomoč.

Koledar – PAUL spremlja promet, vreme in rezervoar za 
gorivo, da vas lahko opozori na morebitne težave na cesti 
ali če se morate na pot odpraviti prej. Če obstaja možnost, 
da ste lahko pozni zaradi gostega prometa ali slabega 
vremena, lahko alarm aktivira predčasno.
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UDOBJE & 
UPORABNOST



UDOBJE & 
UPORABNOST



Hladilna torba (15 l)
5L0 065 400

Hladilna torba (20 l)
000 065 400G

TERMOELEKTRIČNA 
HLADILNA TORBA 
Osvežite se v vročih poletnih dneh. Zahvaljujoč
termoelektrični hladilni torbi iz ponudbe originalne
dopolnilne opreme ŠKODA imate lahko vedno pri 
roki hladne pijače, sadje ali prigrizke. Zaradi svoje 
uporabnosti in vsestranskosti je termoelektrična 
hladilna torba idealna dopolnilna oprema za 
katerokoli vozilo ŠKODA. Nepogrešljiv je tako na 
daljših poteh kot pri obiskih v trgovini.
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LED lučka za branje (12V) 
000 069 690L

LED LUČ
LED lučka iz kolekcije originalne 
dopolnilne opreme ŠKODA, 
razsvetli notranjost vozila in naredi 
še tako dolge poti udobne.

Zložljiv dežnik
000 087 600G 9B9

DEŽNIK
Praktični zložljivi dežnik, katerega 
lahko shranite v vratih na voznikovi 
ali sovoznikovi strani.
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Prenosni kavomat 
000 069 641C

PRENOSNI KAVNI APARAT
Radi pijete dobro kavo? Potem se boste zagotovo 
razveselili preprostega, lahkega, elegantnega in 
predvsem kompaktnega kavnega aparata, ki je na 
voljo kot originalna dopolnilna oprema ŠKODA. 
S kavnim aparatom lahko uživate v najljubšem 
espressu, kjer koli želite.
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PRENOSNI KAVNI APARAT

Koš za smeti
5JA 061 107 9B9 | črn 
5JA 061 107 WC4 | bež

Pepelnik (namestite ga  
v držalo za skodelico)
000 061 142B

KOŠ ZA SMETI V VRATIH
Eleganten koš za smeti, ki se popolnoma prilega vozilu 
ŠKODA, je praktična rešitev za smeti v vašem vozilu. 
Zgornji pokrov preprečuje morebitni smrad in zadržuje 
smeti v košu. Njegova uporaba je zelo preprosta.
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Prenosno strgalo za led 
000 096 010E

Krtača
000 096 011

STRGALO ZA LED IN KRTAČA
Naj vas vreme ne preseneti. Bodite pripravljeni z 
našim strgalom za led s krtačo, ki vam pomaga v 
vseh ledenih in sneženih situacijah. Prilega se tako 
voznikovim kot sovoznikovim vratom.
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Tekstilni predpražniki Prestige (4 kosi)
5E4 061 270

Gumijasti predpražniki (4 kosi)
5E4 061 500

Tekstilni predpražniki Standard  
(4 kosi) 
5E4 061 404

TEKSTILNI PREDPRAŽNIKI
Ti predpražniki dodajo notranjosti vozila občutek 
prijetnosti in zmanjšujejo raven hrupa v vozilu, 
zaradi česar izboljšujejo udobje potnikov med 
vožnjo.

GUMIJASTI 
PREDPRAŽNIKI
Zahvaljujoč praktičnemu in domiselnemu 
dizajnu in materialu v celoti prekrivajo ter 
ščitijo tla prostora za noge pred blatom, 
umazanijo in vodo. Tako ste lahko brez skrbi, 
ko se z vozilom odpravite na izlet.

Tekstilni predpražniki Prestige -  
s sivim robom (4 kosi)
5E4 061 270A
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Gumijasta obloga tunela
5E3 061 580

Zadnje zavesice
5E3 075 101

Sprednje zavesice
5E3 075 111

SPREDNJE IN 
ZADNJE ZAVESICE
Nudijo tako zaščito kot lep videz. Sprednje 
in zadnje zavesice, ki so del originalne 
dopolnilne opreme ŠKODA, preprečujejo, 
da bi blato, sneg, pesek ali leteči drobci 
umazali in poškodovali karoserijo vozila. 
Poleg tega se popolnoma prilegajo dizajnu 
vozila.

GUMIJASTA OBLOGA 
TUNELA
Ta obloga je praktičen dodatek, ki popolnoma 
dopolnjuje zadnje gumijaste predpražnike. 
Sredinski tunel vozila ščiti pred umazanijo.
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Mreža za prtljažnik
5E7 065 110A |  siva 
5E7 065 110 |  črna 
5E7 065 110B |  črna (za vozila z dvojnim dnom) PHEV, CNG

Univerzalni pritrdilni elementi
6V0 061 104

Torba za prtljažnik
DMK 770 003

Olajšajte si prevoz 
prtljage z različnimi izdelki 
originalne dopolnilne 
opreme ŠKODA, 
kot so sistem mrež, vreča za smuči, pritrdilni 

elementi ali prtljažna torba za shranjevanje. 

Prav vam bodo prišle tudi rešitve za zaščito 

prtljažnega dna, kot sta prtljažna podloga in 

prtljažno korito.
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Dvostranska obloga prtljažnika
5E6 061 163 | Limo, 5E7 061 163 | Combi, 5E7 061 163A | double floor

Zložljiva obloga prtljažnika
5E6 061 210 | Limo, 5E7 061 210A | Combi 
5E7 061 210 | dvojno dno

Plastično korito
5E6 061 162 | Limo 
5E7 061 162 | Combi

Gumijasta obloga prtljažnika
5E6 061 162A | Limo, 5E7 061 162A | Combi

Pomični razdelilnik
000 017 254A

ALU pregrada za 
korito 
5G5 017 254
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Vzdolžna pregradna mreža 
5E7 017 222 | Combi

Zaščitna folija za rob prtljažnega prostora
5E6 061 197A | Limo, 5E7 061 197A | Combi

Multifunkcijski predal
5E6 061 103 | Limo, 5E7 061 103 | Combi

Pregradna mreža za prtljažnik 
5E7 017 221 | Combi
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Pametno držalo - obešalnik
3V0 061 126

Pametno držalo - multimedija
3V0 061 129

Pametno držalo - obešalnik
3V0 061 127

PAMETNO DRŽALO – PAKET UDOBJA
Veliko razlogov je, zakaj imajo vozniki radi vozila ŠKODA. Nekateri cenijo 
praktičnost, drugi občudujejo družinske vrednote, spet drugi pa so navdušeni 
nad brezčasnim dizajnom in udobjem. Pripravili smo pakete, s katerimi boste 
prostor v vozilu izkoristili v skladu z različnimi potrebami. Uživajte v lastni coni 
udobja, kamor koli greste. Paket udobja nudi pametne rešitve, zaradi katerih 
bodo vaše poslovne in družinske poti še prijetnejše.

Pametno držalo - adapter 
3V0 061 128

Comfort pack L
000 061 122D
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Držalo za multimedijske naprave
000 051 435AK

DRŽALO ZA MULTIMEDIJSKE 
NAPRAVE
Multimedijsko držalo je eden od dodatkov k pestri 
ponudbi originalne dopolnilne opreme ŠKODA, ki 
se izkaže za priročnega, če želite držalo za pijačo 
uporabiti na nov originalen način. To praktično 
držalo zagotavlja udobno rokovanje z mobilnim 
telefonom, predvajalnikom glasbe ali drugimi 
napravami ter hiter dostop do njih.
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TRANSPORT





Nosilec za kolesa za vlečno kljuko - za tri kolesa   
000 071 105P

Adapter (iz 13 polne  
v 7 polno vtičnico)
EAZ 000 001A

Snemljiva vlečna kljuka
5E3 092 155 + 5E3 055 202

Nosilec za kolesa za vlečno 
kljuko - za dve kolesi  
000 071 105F

ZLOŽLJIVA VLEČNA 
KLJUKA
Vlečna kljuka je izdelana iz visokokakovostnih 
materialov ter je prestala obremenitvene teste 
kot tudi temeljito testiranje glede trdnosti in 
odpornosti na korozijo.

Poklopna vlečna kljuka
5E3 092 160
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NOSILEC ZA KOLO ZA VLEČNO 
KLJUKO
Nosilec za kolo za vlečne kljuke je idealna rešitev za vozila 
z vlečno kljuko. Zagotavlja preprosto in priročno rokovanje 
s kolesi. Elegantna oblika in trden dizajn popolnoma 
dopolnjujeta videz vozil ŠKODA.  Na voljo je za dve in tudi 
tri kolesa.
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Prečni strešni nosilci  
5E6 071 126 | Limo, 5E7 071 151 | Combi

Strešni nosilec za kolo s ključavnico 
000 071 128P  |  Alu, 000 071 128D  |  Jeklo

NOSILEC ZA KOLESA Z ZAKLEPANJEM IN NOSILEC 
ZA SMUČI ALI SMUČARSKE DESKE Z ZAKLEPANJEM
Ti nosilci so bili razviti posebej za nov model OCTAVIA. Nosilec za kolesa s karbonskim/aluminijastim 
okvirjem lahko varno pritrdite na osnovni strešni nosilec in ga zaklenete. Nosilec za smuči ali smučarske 
deske z zaklepanjem je varna rešitev za prevoz smuči ali smučarskih desk na strehi vozila.
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Nosilci za smuči ali deske s ključavnico
000 071 129AA
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Strešni kovček - črn
000 071 175D 

NOV 400-LITRSKI 
STREŠNI KOVČEK
V kovček z zaklepanjem lahko shranite 
do pet parov smuči ali štiri smučarske 
deske. Ponaša se z ekskluzivnim dizajnom 
in aerodinamično optimizirano obliko s 
spuščenim dnom, ki pozitivno vpliva na 
stabilnost vozila med vožnjo in porabo 
goriva ter zmanjšuje vibracije. S prostornino 
400 litrov poskrbi, da lahko vanj pospravite 
tudi kaj drugega, ne le zimsko opremo.
Novi strešni kovček je dostopen z obeh 
strani, kar omogoča udobno nalaganje in 
razkladanje tovora.

Strešni kovček - srebrn
000 071 175C 

Za še bolj praktično nalaganj 
in razlaganje iz kovčka poskrbi 
možnost odpiranja na obe 
strani.

46



Strešni kovček (380 l)
5L6 071 175     |  srebrn 
5L6 071 175A  |  črn 
5L6 071 175B  |  bel
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Torba za shranjevanje nosilcev  
000 071 156

Torba za smuči
000 050 515D

TORBA ZA SMUČI
Naša za čiščenje enostavna in vodotesna vreča za smuči 
je zasnovana za dva para smuči s težo največ 10 kg ter 
ščiti vaše smuči in smučarske palice pred praskami. Prav 
tako preprečuje, da bi se sedeži in prtljažnik z ostalo 
prtljago zmočili.
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Torba za smuči
000 050 515D
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VARNOST





Kidfix XP otroški sedež (3-točkovni pas)
000 019 906K

Kidfix XP otroški sedež  (4-točkovni pas)
000 019 906L

15–36 kg15–36 kg

BABY-SAFE Plus 
otroški sedež 
1ST 019 907

ISOFIX Duo Plus Top Tether 
otroški sedež 
DDA 000 006

0–13 kg 9–18 kg

Zaščitna podloga za 
otroški sedež
000 019 819A
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Zaščitna prevleka za zadnje sedeže  
3V0 061 680

Varnostni pas za psa  
size S | 000 019 409A 
size M | 000 019 409B  
size L | 000 019 409C  
size XL | 000 019 409D 

ZAŠČITA ZADNJEGA 
SEDEŽA
Praktično pregrinjalo preprečuje, da bi se 
notranjost vozila umazala ali poškodovala. 
Njegovo velikost lahko spremenite, da 
prekriva samo polovico zadnjega sedeža.
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Mehanska blokada menjalnika*
5E3 071 775 |  manual transmission 

16  ̋/ 17˝ Snežne verige 
000 091 387AK

Rezervno kolo 
5E3 601 011B

Set za rezervno kolo  
5E7 093 860 

Senzorji za vzvratno vožnjo**
5E6 054 630 | Limo, 5E7 054 630 | Combi

** kasneje dobavljivo* za avtomatski menjalnik available later
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KAKOVOST  
& TESTI



TRAJNA 
KAKOVOST
Ali ste vedeli, da so tekstilni predpražniki iz originalne 
dopolnilne opreme ŠKODA prestali tudi t. i. test s petami? 
Ta test simulira pritiskanje voznikovega stopala na pedal za 
plin, ko se peta pogrezne v predpražnik za 5 mm v suhih in 
mokrih pogojih pod kotom 45°. 

Predpražniki prestanejo tudi dodatne obremenitvene 
teste v obliki testa dolgotrajne vožnje, dodatna pozornost 
pa je namenjena tudi nosilcem, ki pritrjujejo sprednje 
predpražnike na oblogo vozila. Testi so zasnovani tako, 
da se preverja ustrezna trdnost sponke, ki je potrebna 
za udobno rokovanje s strani voznika, pri tem pa mora 
predpražnik ostati na svojem mestu kljub občasnim 
pritiskom med vožnjo.

Testing of fixing element strength
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TESTIRANJE 
VARNOSTI OTROŠKIH 
SEDEŽEV
Ali želite otrokom v vozilu zagotoviti največjo 
možno varnost? Otroški sedeži iz originalne 
dopolnilne opreme ŠKODA z možnostjo namestitve 
v nasprotni smeri vožnje s svojo udobnostjo in 
prilagodljivostjo predstavljajo najboljšo rešitev za 
prevoz najmanjših potnikov.

Praktični in prilagodljivi 
Pametna zasnova teh otroških sedežev 
omogoča, da lahko otrok sedi tudi na sprednjem 
sovoznikovem sedežu, kjer ga lahko vidite. 
Prilagodljivi otroški sedeži s številnimi možnosti 
nastavitve omogočajo, da jih prilagodite 
rastočemu otroku.

Natančno preverjeni 
Vsi otroški sedeži iz originalne dopolnilne opreme 
ŠKODA izpolnjujejo evropske varnostne predpise 
(EHK 44.04) in so uspešno opravili številne druge 
teste. Visoko kakovost in varnost teh otroških sedežev 
dokazujejo odlični rezultati pri testu trčenja neodvisne 
institucije Euro NCAP, skupaj z uspešno opravljenim 
testiranjem negorljivosti, oceno nevarnih snovi in 
kakovostjo prevleke.
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ŠKODA 
KOLESA



EMTB FULL
Teža 21,5 kg
Okvir Aluminij, 6061.T6 Steps – FSF 1,  

baterija v spodnji cevi
Vilice RS Recon RL
Ročice Shimano Steps 34T
Sprednji pesto Shimano HB-M6010 CL 15x110 mm
Zadnji pesto Shimano FH-M6010 CL 12x148 mm
Zadnji menjalnik Shimano SLX RD-M7000 GS Shadow+
Prestave 1x11
Sprednje/zadnje  
zavore

Rotor CL 180/180 mm

Plašči Schwalbe Smart Sam  
Performance 29x2.6“

Sedež Selle Royal Seta Performa
Velikost okvirja M (17”), L (19”), XL (21”)

Kolo se dostavi brez pedala.

ROAD ELITE
Teža 7,5 kg
Okvir Carbon Road Race CRB BF-RB04 Aero
Vilice Full Carbon UD
Ročice Shimano Ultegra 8000 52/36T
Sprednji/zadnji 
pesto

DT Swiss PR1600 Spline Disc

Sprednji menjalnik Shimano Ultegra 8000 Brazed-on type
Zadnji menjalnik Shimano Ultegra 8000 SS
Prestave 2x11
Sprednje/zadnje  
zavore

Rotor CL 140/140 mm

Plašči Schwalbe Pro One 700x28C
Sedež Fizik Antares R5
Velikost okvirja S (520 mm), M (540 mm), L (560 mm), XL (580 mm)

Kolo se dostavi brez pedala.
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KID 24
Teža 11,7 kg
Okvir Aluminij 6061.T6
Vilice SR Suntour XCT-JR
Ročice WheelTop M32 28T
Sprednji pesto ONE KT QR
Zadnji pesto ONE KT QR, kasetni
Zadnji menjalnik Shimano RD-TX800
Prestave 1x8
Sprednje/zadnje 
zavore

Tektro BR-855 V-zavora

Plašči Impac SmartPac 24x2.10“
Sedež Justek Junior
Velikost okvirja 11“

MTB 29 FULL
Teža 11,8 kg
Okvir Carbon-Alu6061 Ultralite
Vilice DT Swiss OPM ODL Tapered,

15 mm, remote LO, 100 mm travel
Krmilni ležaj AcrosAZX-220 R4 Block-Lock
Ročice SramStylo7K Eagle Boost 34T
Sprednji/zadnji 
pesto

DT Swiss X1900 15/100 /  
DT Swiss X1900 12/148 Boost

Prestavne ročice SramGX Eagle 12sp.
Zadnji menjalnik SramGX Eagle 12sp.
Prestave 1x12
Sprednje/zadnje 
zavore

CL 180/160 mm, Shimano BR-M6000 
hidravlični zavorni diski

Plašči Schwalbe Racing Ray/ 
RacingRalphPerformance 29x2.25”

Sedež Fizik Antares R5
Velikost okvirja S (15,5“), M (17,5“), L (19“)

The bicycle is delivered without pedals.
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CITY
Teža 16 kg
Okvir Jeklo, spajkano
Vilice Neprožno jeklo
Krmilni ležaj Neco1“
Ročice Aluminij, 38T M-Wave
Prestavne ročice Shimano Nexus Inter 7
Sprednji/zadnji 
pesto

Aluminij, 36 holes / Shimano Nexus Inter 7

Prestave 1x7
Sprednje/zadnje 
zavore

V-zavora Shimano / Coaster zavora 
Shimano Nexus

Obroč Remerx Dragon, aluminij, dvojni
Plašči Schwalbe Road Cruiser, bež, odsevni 

trak, z dodatno ojačanim robom
Sedež Selle Royal Seta Performa
Velikost okvirja L (530 mm)

VOITURETTE
Teža 15.5 kg
Okvir Jeklo, spajkano
Vilice Neprožno jeklo
Krmilni ležaj Neco1“
Ročice Gates Carbon Drive, aluminij
Prestavne ročice Shimano Nexus Inter 7
Sprednji/zadnji 
pesto

Aluminij, 36 holes / Shimano Nexus Inter 7

Prestave 1x7
Sprednje/zadnje 
zavore

V-zavora Shimano / Coaster zavora 
Shimano Nexus

Obroč Remerx Dragon, aluminij, dvojni
Plašči Schwalbe Road Cruiser, bež, odsevni 

trak, z dodatno ojačanim robom
Sedež Selle Royal Seta Performa
Velikost okvirja L (530 mm), XL (560 mm)
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ZLOŽLJIV SKIRO
Teža 4,8 kg
Okvir Aluminij
Kolesa Poliuretan
Mere zloženega 49 cm x 42 cm x 11 cm
Mere sestavljenega 100 cm x 82 cm x 92 cm
Shranjevanje V škatli za orodje modelov SCALA in 

KAMIQ
Vzdrževanje Čistilno sredstvo, ki je na voljo na tržišču
Največja nosilnost 100 kg

STRETCH GO
Teža 12,5 kg
Okvir Aluminij 6061, zložljiv
Vilice Aluminij 6061
Ročice Aluminij, 38T M-Wave
Sprednji/zadnji 
pesto

Aluminij, Aluminij, črn eloksiran, 
mehanizem s hitrim odpenjanjem / 
Shimano Nexus Inter 7, črno eloksirano 
prosto kolo, pesto s 7 hitrostmi

Prestavne ročice Shimano Nexus Inter 7
Prestave 1x7
Sprednje/zadnje 
zavore

V-zavora Shimano / V-zavora Shimano

Obroč Double wall, aluminum, black anodised
Plašči Schwalbe Road Cruiser, reflex stripe, 

anti-puncture protection, black
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Ponudba je na voljo v pooblaščeni servisni mreži ŠKODA in velja za izdelke iz zaloge 
ali po naročilu. Zaradi stalnega izpopolnjevanja prodajnega programa si pridržujemo 

pravico do sprememb komercialne in tehnične narave. Pridržujemo si pravico do 
sprememb in napak. Fotografije so simbolične. 

www.skoda.si


