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Hudba & komunikace

Úvod

Přeprava

Bezpečnost

Škoda originální příslušenství Vám nabízí odpověď 

na Vaše individuální otázky týkající se zvýraznění 

jedinečnosti vozu, zvýšení jeho praktičnosti nebo 

umocnění komfortu. Náš sortiment, který je vlastně

rozšířenou nabídkou mimořádných výbav, tvoří celá 

škála produktů, jako jsou kožené doplňky, kola z lehké 

slitiny, rádia, navigační systémy, sluneční clony, autokoberce, 

dětské sedačky a mnoho dalšího. Všechny naše výrobky 

byly navíc schváleny fi rmou Škoda Auto, takže s nimi zvolíte 

i maximální spolehlivost a bezpečnost. 
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Dekorativní fólie „Roomster” 

(DMR 770 001 – světlá refl exní, 

DMR 770 002 – světlá nerefl exní, 

DMR 770 003 – tmavá antracit 

nerefl exní)

Dekorativní prahové lišty 

s vložkou z ušlechtilé oceli 

vpředu i vzadu 

(KDA 770 003)

Kožená řadicí páka s manžetou 

– chromový dekor (5J0 071 667)*

Chromovaná 

lišta 5. dveří 

(KDA 609 002A)

Kožený volant, 

tříramenný (FBA 800 001); 

čtyřramenný – bez 

vyobrazení (FBA 800 000)

Prahové lišty černé 

(KDA 770 001)

Kožená rukojeť 

ruční brzdy 

(FFA 700 010)

Kryty pedálů z ušlechtilé oceli 

(FCA 000 001)

* V nabídce během 2. čtvrtletí 2010.

S doplňky z kategorie sport & design můžete nejen podtrhnout originální 

koncepci modelu Roomster, ale dát mu i sportovnější styl. Nabízíme Vám 

například dekorativní fólie a lišty, kožené doplňky a v neposlední řadě také 

kola z lehké slitiny o rozměrech od 14" až po 17". 
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Kolo z lehké slitiny Trinity 7,0J x 17" pro 

pneumatiky 205/40 R17 (5J0 071 496A)

Kolo z lehké slitiny Avior 6,0J x 15" pro 

pneumatiky 195/55 R15 (CCH 700 005)

Velkoplošné kryty Comoros pro kola 

5,0J x 14", čtyřdílná sada (5J0 071 435)

Velkoplošné kryty Hermes pro kola 

6,0J x 15", čtyřdílná sada (CDB 700 002)

Velkoplošné kryty Satellite pro kola 

6,0J x 15", čtyřdílná sada (5J0 071 435A)

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

pneumatiky 205/40 R17 (5J0 071 496)

Kolo z lehké slitiny Shell 6,0J x 14" pro 

pneumatiky 185/65 R14 (CCS 700 002)

Velkoplošné kryty Castor pro kola 

6,0J x 14", čtyřdílná sada (CDB 700 004)

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

pneumatiky 205/45 R16 (CCH 700 002)

Kolo z lehké slitiny Atik 6,0J x 14" pro 

pneumatiky 185/65 R14 (CCH 700 003)

Velkoplošné kryty Draco pro kola 

5,0J x 14", čtyřdílná sada (CDB 700 003)

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

pneumatiky 205/45 R16 (5J0 071 494A)

Kolo z lehké slitiny Fun 5,0J x 14" pro 

pneumatiky 175/70 R14 (CCS 700 001)

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

pneumatiky 205/45 R16 (CCH 700 006)

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

pro pneumatiky 205/45 R16 (5J0 071 494)

Kolo z lehké slitiny Line 6,0J x 15" pro 

pneumatiky 195/55 R15 (CCH 700 001)
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Adaptér k mobilnímu telefonu pro vozy vybavené univerzální přípravou pro 

telefon s držákem na přístrojové desce (ATC 600 0XX – podle typu telefonu)

Rádio Swing: model s CD mechanikou umožňující přehrávání hudebních CD 

a hudebních souborů ve formátu MP3 nebo WMA, výstupní výkon 4x 20 W,

digitální signálový procesor s ekvalizérem (5J0 035 161C)

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)

Hudba & komunikace je oblastí s nejprogresivnějším vývojem 

a nejvýraznějšími proměnami. Vrchol naší nabídky pro model 

Roomster představují v současnosti doplňky jako rádio Swing 

a navigační systém Amundsen, které umožňují přenos informací 

mezi bodovým displejem Maxi DOT, klimatizací Climatronic, 

parkovacími senzory a hands-free sadou. Pasažéři na zadních 

sedadlech se nebudou nudit ani při dlouhých jízdách, když 

je zabaví přenosný DVD přehrávač se dvěma LCD monitory.

Přenosný DVD přehrávač se dvěma 7" LCD monitory, dálkové ovládání, 

podpora formátů jako DVD, VCD, SVCD, MP3 aj., disponuje čtečkou 

paměťových karet SD. Toto řešení úspěšně absolvovalo crash test, sada 

obsahuje dva specifi cké držáky pro montáž LCD monitorů na hlavové 

opěrky (AAM 000 020)

Navigační systém Amundsen: rádio s navigací s CD mechani-

kou a integrovanou čtečkou paměťových karet SD a MMC 

umožňující přehrávání hudebních CD a hudebních souborů 

ve formátu MP3. Možnost propojení s výbavou CD měnič, 

podpora TMC zpráv o dopravní situaci, možnost ovládání 

pomocí 5" barevného dotykového displeje (TFT) 

(AAN 800 002)

Rádio Blues: model s CD a MP3 přehrávačem, rádiový 

přijímač AM/FM se systémem RDS, komfortní kódování 

zaručující funkčnost rádia jen v konkrétním voze, výstupní 

výkon 4x 20 W (5J0 035 152A)

Pro montáž neoriginálního autorádia do vozu s přípravou 

pro autorádio Škoda nutné použít montážní sadu (AZO 700 001) 

a kabelovou redukci (AZA 700 001A)

Navigační CD: 

pro navigační systém Amundsen 

(AAN 000 071A-082A*); 

informace o jednotlivých verzích navigačního 

CD získáte u autorizovaného partnera Škoda

Sada pro montáž zadních 

reproduktorů (ABA 700 002)

* V nabídce během 2. čtvrtletí 2010.
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Nabídka příslušenství, které zahrnujeme pod společný název komfort & užitek, je víc než široká. Každý si tedy může najít ty doplňky, 

které naplňují jeho konkrétní představy o větším pohodlí a praktičnosti. Zatímco jízdní komfort řidiče zvýší například tempomat, celá 

posádka přivítá autokoberce nebo sluneční a větrné clony. S praktickými doplňky do zavazadlového prostoru zlepšíte úložné možnosti 

vozu a díky chladicímu boxu se můžete kdykoli těšit na osvěžující občerstvení.

Autokoberce, čtyřdílné sady 

(DCA 770 003A – textilní PA,

DCA 770 002A – textilní PP,

DCC 770 001A – gumové)

Dálkové ovládání centrálního 

zamykání (5J0 054 907)

Vak na lyže

pro 2 páry lyží 

(DMA 630 004)

Tempomat pro všechny 

motorizace (5J1 035 623 

pro vozy bez palubního 

počítače, 5J1 035 623A pro 

vozy s palubním počítačem)

Ramínko 

na sako 

(3T0 061 127)

Termoelektrický 

chladicí box, 

objem 15 litrů 

(5L0 065 400)
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Síť pod kryt 

zavazadlového 

prostoru 

(DMK 770 001)

Síťový program 

– vertikální sítě

(DMA 770 002)

Síťový program 

– podlahová síť 

(DMA 770 001)

Mezipodlaha 

zavazadlového 

prostoru, dvoudílná 

(DAA 770 001-002)

Brašna 

do zavazadlového 

prostoru 

(DMK 770 003)

Loketní opěrka 

(DAO 700 001)

Ochranná lišta 

zadního nárazníku 

(KDA 770 004)

Krycí fólie 

zadního nárazníku

(KDX 770 001)

Gumový koberec 

do zavazadlového 

prostoru (DCD 770 002)

Plastová vana 

do zavazadlového 

prostoru 

(DCE 770 001)

Přepravní voděodolná 

vložka do zavazadlového 

prostoru (DMK 770 002)

Průhledná 

ochranná fólie 

zadního nárazníku 

(5J7 071 133)
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Větrné clony bočních oken 

(KCD 779 001 – pro přední okna, 

KCD 779 002 – pro zadní okna)

Zadní lapače nečistot 

(KEA 770 002); 

(KEA 770 003 pro model 

Roomster Scout)

Přední lapače 

nečistot 

(KEA 700 001)

Dělicí mříž 

(DMM 770 001)

Kryt zavazadlového 

prostoru za zadními 

sedadly (DMK 770 005)

Sluneční clony zadních oken (DCK 779 001)

Bez vyobrazení:

Sluneční clony bočních oken zavazadlového prostoru 

(DCK 779 002)

Sluneční clona okna pátých dveří (DCK 779 003)
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Uzamykatelný nosič jízdního kola s hliníkovým 

profi lem o nosnosti až 20 kg (3T0 053 668)

Bez vyobrazení: Uzamykatelný nosič jízdního kola 

s kovovým profi lem (LBT 009 003A)

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)

Zavazadlový koš, dodáván včetně upínací sítě a popruhů 

(LBT 009 006)

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)

Bez vyobrazení: 

Uzamykatelný box na zavazadla, kapacita 370 litrů 

(LBT 009 002A)

Příčný střešní nosič (LAS 620 002A)

Podélný střešní nosič (LAH 770 001)

 Odnímatelné tažné zařízení 

(EEA 770 001)

Elektroinstalace 

s 13pólovou zásuvkou (5J1 055 316B 

pro vozy bez přípravy pro tažné zařízení,

5J7 055 316 pro vozy s přípravou 

pro tažné zařízení)

Adaptér pro připojení přívěsu se 

7pólovou zásuvkou (EAZ 000 001A)

Interiérový držák 2 jízdních kol (3T9 056 700)

Nosič jízdních kol na tažné zařízení, kapacita 2 kola (LBT 009 005)

Vozy Roomster se díky své prostornosti a variabilitě

výborně uplatňují při převážení sportovní výbavy. 

Abyste se mohli pohodlně vypravit za sportem 

i v plně obsazeném voze, přinášíme Vám v kategorii 

přeprava nejrůznější doplňky, které Vám umožní 

bezpečně vozit lyže, kola, snowboardy a další 

zavazadla také na střeše či na tažném zařízení. 
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Vysoká bezpečnost je charakteristickým rysem všech vozů Roomster. Podle svých potřeb si pak můžete výbavu vozu 

doplnit tak, jak to vyhovuje Vaší rodině a životnímu stylu. Malým pasažérům zajistí bezpečnou a pohodlnou jízdu naše 

dětské sedačky. Milovníkům zimních radovánek nabízíme sněhové řetězy a těm, kteří chtějí lépe zabezpečit svůj vůz, 

přinášíme alarm či mechanické zabezpečení řazení. 

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 770 002)

a s hlavovou opěrkou (5L0 019 903)

Dětská autosedačka ISOFIX G 0/1 

(5L0 019 905) s rámem RWF 

pro upevnění proti směru jízdy 

(5L0 019 902A)

Dětská autosedačka 

Wavo 1-2-3 

(5L0 019 900B)

Dětská autosedačka 

Wavo Kind 

(5L0 019 900C)

Všechny 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 15–36
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Sada náhradních žárovek 

vč. pojistek dle výbavy vozu 

(5J0 054 980-D)

Kosmetika (informace 

o kompletní nabídce 

u Vašeho autorizovaného 

partnera Škoda)

Mechanické zabezpečení 

řazení pro mechanickou 

převodovku (DVC 770 001) 

Bez vyobrazení: pro 

automatickou převodovku 

(informace o dostupných 

variantách získáte 

u autorizovaného 

partnera Škoda)

Tažné lano (GAA 500 001)Výstražný trojúhelník (GGA 700 001A)

Bezpečnostní šrouby kol (CFA 071 004)

Autolékárnička, jejíž obsah odpovídá 

novelizované vyhlášce č. 283/2009 

se závaznou platností od 1. 1. 2011 

(3T0 093 108)

Refl exní 

výstražná vesta 

(XXA 009 001)

Sněhové řetězy pro pneu 175/70 R14, 

185/65 R14, 185/55 R15 (CEP 700 001)Boční ochranné lišty (KGA 770 001)

Zadní parkovací senzory

– hlídají vzdálenost vozu 

od případné překážky 

(BEA 700 001)

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru pomocí ultrazvukového čidla 

(5J0 071 763 montážní sada, BKA 700 001 – základní sada pro vozy 

s dálkovým ovládáním centrálního zamykání, BKA 700 002 – základní 

sada pro vozy s centrálním zamykáním bez dálkového ovládání)
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0Uvedené 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, kon struk ci, vybavení, 

materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání prospektu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně změny tech-

nických parametrů se změnami jednotlivých modelových opatření). Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez použití chloru. 

Papír je 100% recyklovatelný. 

www.skoda-auto.cz 
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:


