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ŠKODA Roomster – příslušenství 
Fólie Bicolour



Fólie Bicolour
pro jedinečný styl 
Vašeho vozu

Pro zvýraznění osobitého designu modelu 
Roomster a individualizaci Vašeho vozu 
je určena fólie Bicolour z nabídky ŠKODA 
Originálního příslušenství, která dotváří 
výraznou linii předních oken a dynamicky 
směřuje až na přední blatníky. Fólii Vám 
přinášíme v rámci dekorativních paketů 
nabízených ve dvou variantách: s první 
získáte také černé boční ochranné lišty, 
zatímco součástí druhé varianty jsou polepy 
bočních dveří. K oběma variantám paketů 
nabízíme atraktivní kola ze sortimentu 
příslušenství, v černém nebo bílém provedení. 
Případně si také můžete fólii Bicolour 
(5J7 071 733A) nebo boční ochranné lišty 
(KGA 770 001) zakoupit samostatně pod 
uvedenými objednacími čísly.
  
Fólie Bicolour je určena exkluzivně pro vozy 
s černě lakovanou střechou, kterou najdete 
v nabídce mimořádných výbav vozu Roomster. 
Černá střecha je dodávána s vybranými 
vnějšími barvami*. 

*  viz tabulka programu Colour Line v katalogu modelu 
Roomster



Kožený volant, 
tříramenný 
(FBA 800 001)

Dekorativní prahové lišty 
s vložkou z ušlechtilé 
oceli vpředu i vzadu 
(KDA 770 003)

Kolo z lehké slitiny 
Comet 6,5J x 16" 
pro pneumatiky 

205/45 R16, 
v černé barvě 

(5J0 071 494B)

Kolo z lehké slitiny 
Trinity 7,0J x 17" 
pro pneumatiky 

205/40 R17, 
v černé barvě 

(5J0 071 496E)

Kolo z lehké slitiny Gigaro 
7,0J x 17" pro pneumatiky 
205/40 R17, v bílé barvě, určené 
pro vozy s bílým vnějším lakem 
(5J0 071 496C)

Sport, design a radost z jízdy



Komfort, komunikace a nevšední zážitky

Sluneční clony zadních oken (DCK 779 001)
Bez vyobrazení:
Sluneční clony bočních oken 
zavazadlového prostoru (DCK 779 002)
Sluneční clona okna 5. dveří 
(DCK 779 003)

Termoelektrický chladicí box, 
objem 15 litrů (5L0 065 400)

Navigační systém 
Amundsen+ (5J0 051 230B 
obsahuje mapy západní 
Evropy, 5J0 051 230C mapy 
východní Evropy)

Autokoberce, čtyřdílné sady 
(DCA 770 003A – textilní 
Prestige, DCA 770 002A – 
textilní Standard,
DCC 770 001A – gumové)



Síťový program 
– podlahová síť 
(DMA 770 001)

Gumový koberec 
do zavazadlového prostoru 
(DCD 770 002)

Přepravní
voděodolná vložka 
do zavazadlového 
prostoru (DMK 770 002)

Interiérový držák 
jízdních kol 
(3T9 056 700)

Užitek, přeprava a spousta možností





ŠKODA AUTO doporučuje Castrol EDGE Professional
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www.skoda-auto.cz 

Váš autorizovaný partner ŠKODA:Uvedené výrobky představují pouze část ze široké nabídky příslušenství. Další podrobné informace o sortimentu příslušenství, o aktuálních  
cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám poskytne na přání Váš autorizovaný partner ŠKODA. Informace o technických údajích, 
konstrukci, 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.

ŠKODA E-shop
eshop.skoda-auto.cz

Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu ŠKODA AUTO
o trvale udržitelný vývoj společnosti a šetrný přístup k životu a přírodě.


