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1Z0 035 156F
(AAO 600 017)
1Z0 035 161F
(AAO 600 016)
1Z0 051 551

1Z0 051 551A
1Z0 051 592

AAM 000 002
AAM 000 002C
AAM 000 020

AAN 000 067A
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AAN 000 072A
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AAN 000 078A

AAN 000 079A

AAN 000 080A

AAN 000 081A

AAN 000 082A

AAN 600 001
AAN 600 002

AAN 800 001A
AAN 800 002
AAO 600 001
AAO 600 011
AAO 600 012
AAO 600 013
AAO 600 015
AAP 600 001
ABA 600 001
ATC 600 0xx
ATC 800 0xx

Autorádio Bolero/ Autoradio Bolero/ Car radio Bolero

Autorádio Swing / Autoradio Swing/ Car radio Swing

Anténní adaptér 1 tuner / 2 tunery/ Antennenadapter 1 Tuner / 2 Tuner/ Aerial adapter 1 tuner / 
2 tuners
Anténní adaptér Fakra/ Fakra/ Antennenadapter Fakra/ Fakra/ Aerial adapter Fakra/ Fakra
Sada pro dodatečnou montáž MDI/ Satz für Zusatzmontage von MDI/ Kit for additional fitting of 
MDI
Přenosný DVD přehrávač/ Mobiler DVD Spieler/ Portable DVD Player
Přenosný DVD přehrávač/ Mobiler DVD Spieler/ Portable DVD Player
Přenosný DVD přehrávač se 2 LCD monitory/ Mobiler DVD Spieler mit 2 LCD-Monitoren/ Porta-
ble DVD Player with 2 LCD monitors
Navigační DVD – Západní a Střední Evropa/ Navigations DVD – West- und Mitteleuropa/ Naviga-
tion DVD – Western and Central Europe
Navigační DVD – Střední a Východní Evropa/ Navigations DVD – Mittel- und Osteuropa/ Naviga-
tion DVD – Central and Eastern Europe
Navigační CD - Alpy + významné tahy/ Navigations CD - Alpen + bedeutende Verkehrsstraßen/ 
Navigation CD - Alps + important roads
Navigační CD - BeNeLux + významné tahy/ Navigations CD - BeNeLux + bedeutende Verkehrs- 
straßen/ Navigation CD - BeNeLux + important roads
Navigační CD - CZ, SK, HU, SLO + významné tahy / Navigations CD - CZ, SK, HU, SLO + bedeuten-
de Verkehrsstraßen/ Navigation CD - CZ, SK, HU, SLO + important roads
Navigační CD  - Německo + významné tahy / Navigations CD - Deutschland + bedeutende  
Verkehrsstraßen/ Navigation CD - Germany + important roads
Navigační CD - Francie (vč. Monaka)/ Navigations CD - Frankreich (inkl. Monaco)/ Navigation 
CD - France (incl. Monaco)
Navigační CD – Řecko, Turecko/ Navigations CD – Griechenland, Türkei/ Navigation CD – Greece, 
Turkey
Navigační CD - Velká Británie / Irsko + významné tahy / Navigations CD - Großbritannien / Irland 
+ bedeutende Verkehrsstraßen/ Navigation CD - Great Britain / Ireland + important roads
Navigační CD  - Itálie vč. Vatikánu a San Marina + významné tahy / Navigations CD – Italien inkl. 
San Marino und Vatikanstadt + bedeutende Verkehrsstraßen/ Navigation CD – Italy incl. Vatican 
City and San Marino + important roads
Navigační CD - Skandinávie + významné tahy / Navigations CD - Skandinavien + bedeutende 
Verkehrsstraßen/ Navigation CD - Scandinavia + important roads
Navigační CD  - Španělsko / Portugalsko vč.  Andorry a Gibraltaru + významné tahy / Navigations 
CD  - Spanien / Portugal inkl. Andorra und Gibraltar + bedeutende Verkehrsstraßen / Navigation 
CD - Spain / Portugal incl.  Andorra and Gibraltar + important roads
Navigační CD – PL, EST, LV, LT + významné tahy / Navigations CD - PL, EST, LV, LT + bedeutende 
Verkehrsstraßen/ Navigation CD - PL, EST, LV, LT + important roads
Navigační CD – Rusko + významné tahy / Navigations CD - Russland + bedeutende Verkehrs- 
straßen/ Navigation CD - Russia + important roads
Navigační systém Cruise/ Navigationssystem Cruise/ Navigation system Cruise
Radionavigační systém Nexus DX/ Radionavigationssystem Nexus DX/ Radio-navigation system 
Nexus DX
Navigační systém Columbus/ Navigationssystem Columbus/ Navigation system Columbus
Navigační systém Amundsen/ Navigationssystem Amundsen/ Navigation system Amundsen
Autorádio Melody/ Autoradio Melody/ Car radio Melody
Autorádio Melody/ Autoradio Melody/ Car radio Melody
Autorádio Stream/ Autoradio Stream/ Car radio Stream
Autorádio Audience/ Autoradio  Audience/ Car radio Audience
Autorádio Blues/ Autoradio Blues/ Car radio Blues
CD měnič/ CD-Wechsler/ CD changer
Sada zadních reproduktorů/ Satz von hinteren Lautsprechern/ Rear loudspeaker set
Adaptér k mobilnímu telefonu/ Handy-Adapter/ Mobile phone holder
Adaptér k mobilnímu telefonu/ Handy-Adapter/ Mobile phone holder
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AZO 600 002A

AZO 600 003

AZO 800 001
AZO 800 002
AZO 800 003
AZO 800 004

Sada pro montáž 1 DIN autorádia/ Satz für 1 DIN-Autoradio-Einbau/ Kit for fitting of the 1 DIN 
car radio
Sada pro montáž 1 DIN autorádia/ Satz für 1 DIN-Autoradio-Einbau/ Kit for fitting of the 1 DIN 
car radio
Propojovací kabel pro MDI/ Verbindungskabel für MDI/ Connecting cabel for MDI
Propojovací kabel pro MDI/ Verbindungskabel für MDI/ Connecting cabel for MDI
Propojovací kabel pro MDI/ Verbindungskabel für MDI/ Connecting cabel for MDI
Propojovací kabel pro MDI/ Verbindungskabel für MDI/ Connecting cabel for MDI
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- totožné s mimořádnou výbavou 
od MR 2009

- pouze pro vozy  
s dvoutunerovou přípravou

- pouze pro vozy Octavia  
od KT 45/2008

- 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)

- umožňuje přenos informací do 
bodového displeje Maxi DOT 

- vstup pro hands-free
- rádio lze ovládat  

z multifunkčního volantu
- zobrazuje údaje z parkovacích 

senzorů, údaje o času, vnější 
teplotě a nastavení klimatizace 
Climatronic

- unikátní design a rozměry

- identisch mit Sonderausstattung 
ab MJ 2009

- nur für Fahrzeuge mit 
Zweitunervorbereitung

- nur für Octavia Fahrzeuge  
ab KW 45/2008

- Modell mit integriertem 
Wechsler für 6 CDs

- Speicherkartenlesegerät  
– SD und MMC

- Möglichkeit des Spielens 
von Musik-CDs und von 
Musikdateien im Format  
MP3 oder WMA

- Ausgabeleistung 4x 20 W
- Digitalsignalprozessor mit 

Equalizer
- Speicherwerk der 

Verkehrsmeldung (TIM)
- Bedienungsmöglichkeit mit Hilfe 

von 6,5“ farbigem Kontaktdisplay 
(TFT)

- ermöglicht Informationsübertrag 
in Punktdisplay Maxi DOT

- Input für Hands-free
- das Radio kann vom 

Multifunktionslenkrad bedient 
werden

- bildet Angaben von 
Parksensoren, über Zeit, 
Außentemperatur und 
Einstellung der Klimaanlage 
Climatronic ab 

- einzigartiges Design 
 und Ausmaße

- identical with optional  
equipment MY 2009

- for cars with two tuner  
preparation only

- for Octavia cars from  
CW 45/2008 only

- integrated CD-changer for  
6 CDs, SD and MMC 
memory card reader for playing 
audio CDs and MP3 or WMA 
audio files

- amplifier power 4x 20 W
- digital signal processor with
 equaliser
- Traffic Information Memory 

(TIM)
- ability of control via
 6.5“ colour touch screen (TFT)
- allow information to be  

displayed on the Maxi DOT  
display

- hands-free entry
- possible to control from  

multifunctional steering 
 wheel
- display showing data from the 

Climatronic air conditioning, 
parking sensors, time and  
outdoor temperature

- unique design 
 and proportions

1Z0 035 156F
(AAO 600 017)
Octavia, Octavia Combi
Yeti (5L)

Autorádio Bolero

Autoradio Bolero

Car radio Bolero
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- totožné s mimořádnou výbavou 
od MR 2009

- pouze pro vozy  
s dvoutunerovou přípravou

- pouze pro vozy Octavia 
 od KT 45/2008

- 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
- umožňuje přenos informací do 

bodového displeje Maxi DOT 
- vstup pro hands-free
- rádio lze ovládat  

z multifunkčního volantu
- zobrazuje údaje z parkovacích 

senzorů, údaje o času, vnější 
teplotě a nastavení klimatizace 
Climatronic 

- unikátní design a rozměry

- identisch mit Sonderausstattung 
ab MJ 2009

- nur für Fahrzeuge mit 
Zweitunervorbereitung

- nur für Octavia Fahrzeuge 
 ab KW 45/2008

- Modell mit CD-Mechanik, die 
das Spielen von Musik-CDs und 
Musikdateien im Format MP3 
oder WMA ermöglicht

- Ausgabeleistung 4x 20 W
- Digitalsignalprozessor mit 

Equalizer
- ermöglicht Informationsübertrag 

in Punktdisplay Maxi DOT
- Input für Hands-free
- das Radio kann vom 

Multifunktionslenkrad bedient 
werden

- bildet Angaben von 
Parksensoren, über Zeit, 
Außentemperatur und 
Einstellung der Klimaanlage 
Climatronic ab 

- einzigartiges Design 
 und Ausmaße

- identical with optional  
equipment MY 2009

- for cars with two tuner  
preparation only

- for Octavia cars from  
CW 45/2008 only

- CD drive for playing audio CDs 
and MP3 or WMA audio files

- amplifier power 4x 20 W
- digital signal processor with
 equaliser
- allow information to be  

displayed on the Maxi DOT  
display

- hands-free entry
- possible to control from  

multifunctional steering 
 wheel
- display showing data from the 

Climatronic air conditioning, 
parking sensors, time and  
outdoor temperature

- unique design and 
 proportions

1Z0 035 161F
(AAO 600 016)
Octavia, Octavia Combi
Yeti (5L)

Autorádio Swing 

Autoradio Swing

Car radio Swing
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Anténní adaptér 1 tuner / 2 tunery

Antennenadapter 1 Tuner / 2 Tuner

Aerial adapter 1 tuner / 2 tuners

1Z0 051 551
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/ 2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/ 2010
Superb (3T), Superb Combi (3T)
Yeti (5L)

- adaptér slouží pro zapojení        
2-tunerového rádia/navigace do 
vozu  s 1-tunerovou  
přípravou (pokud to  
rádio/navigace umožňuje) 

- Adapter dient zum Anschluss 
vom 2-Tuner Radio/Navigation ins 
Fahrzeug mit 1-Tuner Vorbereitung 
(falls es Radio/Navigation  
ermöglicht)

- adapter for connecting the  
2 tuner radio/navigation into  
the car with 1 tuner preparation  
(if the radio/navigation  
enables it)
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Anténní adaptér Fakra/Fakra

Antennenadapter Fakra/Fakra

Aerial adapter Fakra/Fakra

1Z0 051 551A
Octavia, Octavia Combi

- pouze pro vozy Octavia  
do KT 45/2008

- sada umožňuje propojení   
mezi rádiem/navigací  
(s 2 tunerovým konektorem) 
a  přípravou pro rádio s dvěma 
separátními anténními  
konektory

- nur für Fahrzeuge Octavia  
bis KW 45/2008

- der Satz ermöglicht Verbindung 
zwischen Radio/Navigation 
(mit 2-Tuner Konnektor) und 
Vorbereitung für Radio mit zwei 
separaten Antennekonnektoren 

- for Octavia cars till CW 45/2008
- set enables connection between 

the radio/navigation (with  
2 tuner connector) and the  
preparation for radio with  
2 separate aerial connectors
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Sada pro dodatečnou montáž MDI

Satz für Zusatzmontage von MDI

Kit for additional fitting of MDI

1Z0 051 592
Octavia, Octavia Combi

- totožné s mimořádnou výbavou 
- pouze pro vozy Octavia  

od KT 45/2008
- pouze pro vozy s originálními 

rádii Swing a Bolero  
a navigacemi Amundsen a 
Columbus (nelze pro rádio 
Blues)

- při zamontování sady  
5L0 051 592 dojde k odpojení 
mediální zdířky AUX-IN

- pro připojení externího  
audiozařízení použijte  
propojovací kabely pro MDI 
-Mobile Device Interface:

- AZO 800 001  
- iPod/iPhone-MDI 

- AZO 800 002 - USB-MDI
- AZO 800 003 - miniUSB-MDI
- AZO 800 004 - jack 3,5mm-MDI

- mit Sonderausstattung identisch 
- nur für Octavia Fahrzeuge  

ab KW 45/2008
- nur für Fahrzeuge mit 

Originalradios Swing und Bolero 
und Navigationen Amundsen und 
Columbus (kann für Radio Blues 
nicht benutzt werden)

- beim Montieren des Satzes 
5L0 051 592 kommt es zum 
Abschliessen der Medialbuchse 
AUX-IN

-  für Anschluss einer externer 
Audioanlage  ist Verbindungskabel 
für MDI -Mobile Device Interface 
zu benutzen:

- AZO 800 001 - iPod/iPhone-MDI 
- AZO 800 002 - USB-MDI
- AZO 800 003 - miniUSB-MDI
- AZO 800 004 - jack 3,5mm-MDI

- identical with optional  
equipment 

- for Octavia cars  
from CW 45/2008 only

- only for cars with the original 
radios Swing and Bolero and 
navigations Amundsen and 
Columbus (not  for radio Blues)

- after fitting the kit 5L0 051 592  
the AUX IN media slot is  
disconnected

- for connecting an external 
audio device use the connecting 
cabels for MDI – Mobile Device 
Interface:

- AZO 800 001  
- iPod/iPhone-MDI 

- AZO 800 002 - USB-MDI
- AZO 800 003 - miniUSB-MDI
- AZO 800 004 - jack 3,5mm-MDI
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Přenosný DVD přehrávač

Mobiler DVD Spieler

Portable DVD Player

AAM 000 002
AAM 000 002C

- jazykové verze menu:
 AAM 000 002 - EN, DE, CZ, NL, IT, 

FR, ES, RU
 AAM 000 002C - EN, CZ, SK, RU, 

PL, DK, HU, RO
- LCD monitor 7“, 16:9
- rozměry: 208 x 158 x 30 mm
- hmotnost: 800 g
- obsah balení: DVD přehrávač,  

uživatelský návod, dálkový  
ovladač, AV kabel, autonabíječka,  
adaptér pro napájení 220V,  
baterie, držák přístroje, mini stereo 
sluchátka, IR bezdrátová sluchát-
ka, univerzální držák monitoru, 
CD-Rom s jazykovými verzemi 
menu, taška pro přenos přehrávače

- není nutná žádná příprava
- jednoduchá montáž pomocí su- 

chých zipů na hlavovou opěrku
- možnost propojení dvou přístrojů 

při reprodukci jednoho média
- v přístroji lze přehrávat DVD, 

hudební CD, hudební formát MP3 
z paměťové karty nebo flash disku, 
přístroj lze použít i jako prohlížeč 
obrázků

- zvuk z vestavěných reproduktorů, 
mini stereo sluchátek nebo IR bez-
drátových sluchátek s dosahem 
max. 5 metrů

- podporované formáty:  
DVD/ VCD/ SVCD/ MP3/ CDDA/
JPEG/ MPEG 1/ MPEG 2/  
MPEG 4/ DivX

- spotřeba energie: < 15 W,  
během dobíjení baterie < 30 W

- výdrž baterie - cca 2 hodiny  
provozu přístroje

- úspěšně absolvoval crash-test, i test 
zaměřený na možný náraz hlavou 
do přístroje

Pozor: 
- v přístroji je použit laserový  

systém (CLASS 1 LASER)
- nepřemísťujte přístroj se  

založeným diskem

- Menu-Sprachen :
 AAM 000 002 - EN, DE, CZ, NL, IT, 

FR, ES, RU
 AAM 000 002C - EN, CZ, SK, RU, 

PL, DK, HU, RO
- LCD-Bildschirm 7“, 16:9
- Abmessungen: 208 x 158 x 30 mm
- Gewicht: 800 g
- Verpackungsinhalt: DVD Spieler, 

Benutzeranleitung, Fernbedienung, 
AV-Kabel, Autoladegerät, Adapter 
für die 220V-Einspeisung, 
Batterie, Geräthalter, Mini-Stereo-
Kopfhörer, IR-Kopfhörer, Universal-
Bildschirmhalter, CD- Rom mit 
Menü-Sprachversionen, Tasche für 
die Übertragung des DVD Spielers 

- keine Vorbereitung notwendig 
- einfache Montage mit Hilfe der   

Klettverschlüsse an die Kopfstütze
- Verbindungsmöglichkeit von zwei 

Geräten bei der Reproduktion von 
einem Medium 

- mit dem Gerät können DVD, Musik- 
CD, Musikformat MP3 von der 
Speicherkarte oder vom Flashdisk 
überspielt werden, das Gerät kann 
ebenfalls als ein Bild-Browser  
angewandt werden 

- Schall aus den eingebauten 
Lautsprechern, Mini-Stereo-
Kopfhörern oder IR drahtlosen 
Kopfhöhern mit der Reichweite von 
max. 5 Metern  

- unterstützte Formate: 
DVD/ VCD/ SVCD/ MP3/ CDDA/
JPEG/ MPEG 1/ MPEG 2/  
MPEG 4/ DivX

- Energieverbrauch: < 15 W, 
während der Batterienachladung 
< 30 W

- Haltedauer der Batterie –  
ca. 2 Stunden des Gerätbetriebes 

- das Gerät hat erfolgreich den 
Crash-Test sowie den auf eine 
Kopfaufschlagsmöglichkeit auf das 
Gerät gerichteten Test bestanden 

Achtung:     
- im Gerät wurde ein Lasersystem 

eingesetzt (CLASS 1 LASER)
- transportieren Sie das Gerät nicht 

mit eingelegtem Disk

- menu language options:
 AAM 000 002 - EN, DE, CZ, NL, IT, 

FR, ES, RU
 AAM 000 002C - EN, CZ, SK, RU, 

PL, DK, HU, RO
- LCD-display 7“, 16:9
- size: 208 x 158 x 30 mm
- weight: 800 g
- set contains: DVD player, user 

manual, remote control, AV cable, 
car charger,  power supply 12V 
adapter, battery, device holder, 
mini stereo earphones,  
universal display holder,  
IR earphones, extension set of 
Menu languages (CD Rom),  
travel bag

- no extra preparation needed
- easy fitting to the headrest with 

Velcro fasteners
- possible to connect 2 devices while 

playing one medium
- possible to play DVD, audio CD 

Rom, MP3 from memory card or 
flash disc, device can be used also 
as picture browser

- built-in speakers, mini stereo  
earphones or IR wireless earphones 
with the range of max. 5 meters

- supported formats:  
DVD/ VCD/ SVCD/ MP3/ CDDA/
JPEG/ MPEG 1/ MPEG 2/  
MPEG 4/ DivX

- power consumption: < 15 W, while 
charging the battery < 30 W

- battery operation time –  
cca 2 hours

- successfully passed crash-tests, 
also test focused on possible head 
impact into the device

Caution:
- laser system is used in the DVD 

player (CLASS 1 LASER)
- before moving the device check if 

no disc is left inside



01
HUDBA A KOMUNIKACE
MUSIK UND KOMMUNIKATION
MUSIC AND COMMUNICATION



01
HUDBA A KOMUNIKACE
MUSIK UND KOMMUNIKATION
MUSIC AND COMMUNICATION

Přenosný DVD přehrávač se 2 LCD monitory

Mobiler DVD Spieler mit 2 LCD-Monitoren

Portable DVD Player with 2 LCD monitors

AAM 000 020

- obsah balení: DVD přehrávač s 
integrovaným LCD monitorem, 
druhý LCD monitor, uživatelský 
návod, dálkový ovladač, napájecí 
kabel 12V s výstupem pro  
2 zařízení a integrovaným audio/
video propojením, adaptér pro 
napájení 230V, 2x držák přístroje, 
mini stereo sluchátka, sluchátka 
standard, taška pro přenos sady

- DVD přehrávač  s integrovaným 
LCD monitorem 7“, 16:9

- druhý monitor 7“, 16:9 
- rozměry monitoru:  

208 x 158 x 30 mm
- není nutná žádná příprava
- jednoduchá montáž pomocí 

suchých zipů na hlavové opěrky
- v přístroji lze přehrávat DVD, 

hudební CD, hudební formát MP3 
z paměťové karty nebo flash disku, 
přístroj lze použít i jako prohlížeč 
obrázků

- zvuk z vestavěných reproduktorů, 
mini stereo sluchátek nebo  
standardních sluchátek 

- podporované formáty: DVD /   
VCD / SVCD / MP3 / CDDA /  
JPEG / AVI /MPEG 1 / MPEG 2 / 
MPEG 4 / DivX

- spotřeba energie: < 15 W, během 
dobíjení baterie < 30 W

- výdrž baterie - cca 2 hodiny  
provozu přístroje

- úspěšně absolvoval crash-test, 
i test zaměřený na možný náraz 
hlavou do přístroje

- klimatická odolnost přístroje při 
střídání teplot -40°C až 80°C 

Pozor: 
- v přístroji je použit laserový  

systém (CLASS 1 LASER)
- nepřemísťujte přístroj se  

založeným diskem

- Verpackungsinhalt: DVD 
Spieler mit integriertem 
LCD Monitor, zweiter LCD 
Monitor, Benutzeranleitung, 
Fernbedienung, Anschlusskabel 
12V mit Output  für 2 Geräte 
und integrierter Audio/
Videoverbindung, Adapter für die 
230V-Einspeisung , 2x Geräthalter, 
Mini-Stereo-Kopfhörer, Standard 
Kopfhörer, Tasche für die 
Übertragung des  Satzes

- DVD Spieler mit integriertem LCD 
Monitor 7“, 16:9

- zweiter Monitor 7“, 16:9
- Monitormaße: 208 x 158 x 30 mm 
- keine Vorbereitung notwendig 
- einfache Montage mit Hilfe der   

Klettverschlüsse an die Kopfstütze
- mit dem Gerät können DVD, 

Musik- CD, Musikformat MP3 
von der Speicherkarte oder vom 
Flashdisk überspielt werden, das 
Gerät kann ebenfalls als ein Bild-
Browser angewandt werden 

- Schall aus den eingebauten 
Lautsprechern, Mini-Stereo-
Kopfhörern oder Standard-
Kopfhörern

- unterstützte Formate: DVD / VCD / 
 SVCD / MP3 / CDDA / JPEG / 
MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 / DivX

- Energieverbrauch: < 15 W, 
während der Batterienachladung 
< 30 W

- Haltedauer der Batterie   
- ca.2 Stunden des Gerätbetriebes 

- das Gerät hat erfolgreich den 
Crash-Test sowie den auf eine 
Kopfaufschlagsmöglichkeit auf das 
Gerät gerichteten Test bestanden 

- Klimabeständigkeit  bei Tempe- 
raturenwechsel - 40°C bis 80°C

Achtung:     
- im Gerät wurde ein Lasersystem 

eingesetzt (CLASS 1 LASER)
- transportieren Sie das Gerät nicht 

mit eingelegtem Disk

- set contains: DVD player, with 
integrated LCD monitor, second 
LCD monitor, user manual, remote 
control,  power supply 12V  
adapter with output for 2 devices 
and integrated audio/video  
connection,  2x device holder, 
mini stereo earphones, standard 
earphones, travel bag

- DVD player with integrated  
LCD-display 7“, 16:9

- second LCD-display 7“, 16:9
- size: 208 x 158 x 30 mm
- no extra preparation needed
- easy fitting to the headrests with 

Velcro fasteners
- possible to play DVD, audio CD 

Rom, MP3 from memory card or 
flash disc, device can be used also 
as picture browser

- built-in speakers, mini stereo  
earphones or standard earphones 

- supported formats: DVD /  VCD / 
SVCD / MP3 / CDDA / JPEG / AVI/ 
MPEG 1 / MPEG 2 / MPEG 4 / DivX

- power consumption: < 15 W, 
while charging the battery < 30 W

- battery operation time  
– cca 2 hours

- successfully passed crash-tests, 
also test focused on possible head 
impact into the device

- climatic resistance  
(temperature deviations from 
-40°C up to +80°C)

Caution:
- laser system is used in the DVD 

player (CLASS 1 LASER)
- before moving the device check if 

no disc is left inside       
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Navigační DVD – Západní a Střední Evropa

Navigations DVD – West- und Mitteleuropa

Navigation DVD – Western and Central 
Europe

AAN 000 067A
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)
Yeti (5L)

- pro navigační přístroj Columbus 
od KT 45/2009 s funkcí  
hlasového ovládání

- obsahuje podklady pro hlasové 
ovládání

- v navigaci Columbus vyrobené 
před KT 45/2009 není funkční 
hlasové ovládání

- verze V6.1

- obsahuje mapové podklady 
pro státy: Andora, Belgie, Česká 
Republika, Dánsko, Finsko, 
Řecko, Francie, Rakousko, 
Německo, Gibraltar, Velká 
Británie, Maďarsko, Irsko, Itálie, 
Lichtenštejnsko, Lucembursko, 
Monako, Nizozemí, Norsko, 
Polsko, Portugalsko, San Marino, 
Slovensko, Španělsko, Švédsko, 
Švýcarsko, Vatikán

- für das Navigationssystem 
Columbus ab KW 45/2009 mit 
Funktion der Sprachsteuerung 
bestimmt

- beinhaltet Unterlagen für 
Sprachsteuerung

- im Navigationssystem 
Columbus, das  
vor KW 45/2009 produziert 
wurde, ist Sprachsteuerung  
nicht funktionell

- V6.1 Version

- enthält Kartendaten für die 
Staaten: Andorra, Belgien, 
Dänemark, Deutschland, 

 Finnland, Frankreich, Gibraltar, 
Griechenland, Großbritannien, 
Irland, Italien, Liechtenstein,

 Luxemburg, Monaco, 
Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Portugal, San 
Marino, Schweden, Schweiz, 
Slowakei, Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vatikan

   
   

- for navigation device Columbus 
from CW 45/2009 with the voice 
control function

- includes the data for voice  
control

- in the navigation Columbus 
manufactured before  
CW 45/2009 not possible to use 
the voice control function

- V6.1 Version

- contains map data for following 
states: Andorra, Austria, Belgium, 
Czech Republic, Denmark,

 Finland, France, Germany, 
Gibraltar, Great Britain,

 Greece, Hungary, Ireland, Italy, 
Liechtenstein,

 Luxembourg, Monaco, 
Netherlands, Norway, Poland,

 Portugal, San Marino, Slovakia, 
Spain, Sweden,

 Switzerland, Vatican City State
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Navigační DVD – Střední a Východní Evropa

Navigations DVD – Mittel- und Osteuropa

Navigation DVD – Central and Eastern 
Europe

AAN 000 068A 
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)
Yeti (5L)

- pro navigační přístroj Columbus 
od KT 45/2009 s funkcí  
hlasového ovládání

- obsahuje podklady pro hlasové 
ovládání

- v navigaci Columbus vyrobené 
před KT 45/2009 není funkční 
hlasové ovládání

- verze V6.1

- obsahuje mapové podklady 
pro státy: Albánie, Bělorusko, 
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Chorvatsko, Černá Hora, Česká 
Republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Německo, Rakousko, 
Řecko, Maďarsko, Itálie, 
Lotyšsko, Litva, Lichtenštejnsko, 
Makedonie, Moldávie, Norsko, 
Polsko, Rumunsko, Rusko, San 
Marino, Srbsko, Slovensko, 
Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Turecko, Ukrajina, Vatikán

- für das Navigationssystem 
Columbus ab KW 45/2009 mit 
Funktion der Sprachsteuerung 
bestimmt

- beinhaltet Unterlagen für 
Sprachsteuerung

- im Navigationssystem 
Columbus, das  
vor KW 45/2009 produziert 
wurde, ist Sprachsteuerung  
nicht funktionell

- V6.1 Version

- enthält Kartendaten für  
folgende Staaten: Albanien, 
Bosnien und Herzegowina, 
Bulgarien,  Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, 
Griechenland, Italien, Kroatien, 
Lettland, Liechtenstein, Litauen, 
Makedonien, Moldawien, 
Montenegro, Norwegen, 
Österreich, Polen, Rumänien, 
Russland, San Marino, Serbien, 
Schweden, Schweiz, Slowakei, 
Slowenien, Tschechische 
Republik, Türkei, Ukraine, 
Ungarn, Vatikan, Weißrussland   

   

- for navigation device Columbus 
from CW 45/2009 with the voice 
control function

- includes the data for voice  
control

- in the navigation Columbus 
manufactured before  
CW 45/2009 not possible to use 
the voice control function

- V6.1 Version

- contains map data for following 
states: Albania, Austria, Belarus, 
Bosnia and Herzegovina, 
Bulgaria,  Croatia, Czech 
Republic, Denmark, Estonia,

 Finland, Germany, Greece, 
Hungary, Italy, Latvia,

 Liechtenstein, Lithuania, 
Macedonia, Moldova, 
Montenegro, Norway, Poland, 
Romania, Russia, San Marino, 
Serbia, Slovakia, Slovenia, 
Sweden, Switzerland, Turkey, 
Ukraine, Vatican City
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Navigační CD - Alpy + významné tahy 

Navigations CD - Alpen + bedeutende 
Verkehrsstraßen 

Navigation CD - Alps + important roads

AAN 000 071A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- Rakousko detailní pokrytí:
   - 100% populace
   - 2 357 měst
 - 212 265 km silnic 
 - 74 577 POI
- Švýcarsko vč. Lichtenštejnska 

detailní pokrytí:
  - 100% populace
   - 2 724 měst
 - 101 334 km silnic 
 - 64 641 POI

- částečně pokrytí:
 - Německo
 - Francie
 - Itálie
 - Maďarsko

- významné tahy:  
Albánie, Belgie,  
Bosna a Hercegovina,  
Černá Hora, Česká republika, 
Dánsko, Finsko, Francie,  
Chorvatsko, Německo, Itálie,  
Lucembursko, Maďarsko, 
Makedonie, Monako, Nizozemí, 
Norsko, Polsko, San Marino, 
Slovensko, Slovinsko, Srbsko, 
Švédsko, Vatikán

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Österreich Detailbedeckung:
   - 100% der Population
   - 2 357 Städte
 - 212 265 km Straßen
 - 74 577 POI
- Schweiz inkl. Liechtenstein 

Detailbedeckung:
   - 100% der Population
   - 2 724 Städte
 - 101 334 km Straßen
 - 64 641 POI

- Teilbedeckung: 
 - Deutschland
 - Frankreich
 - Italien
 - Ungarn

- bedeutende Verkehrsstraßen: 
Albanien, Belgien, Bosnien und 
Herzegowina, Dänemark,  
Deutschland, Finnland,  
Frankreich, Italien, Kroatien, 
Luxemburg, Mazedonien,  
Montenegro, Niederlande, 
Norwegen, Polen, San Marino, 
Serbien, Slovakei, Slowenien, 
Schweden, Tschechische  
Republik, Ungarn, Vatikan  

   

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- Austria detailed coverage:
  - 100% of population
 - 2 357 municipalities
 - 212 265 km of roads
 - 74 577 POIs
- Switzerland incl. Liechtenstein 

detailed coverage:
 - 100% of population
 - 2 724 municipalities
 - 101 334 km of roads
 - 64 641 POIs

- basic coverage:
 - Germany
 - France
 - Italy
 - Hungary

- important roads only:  
Albania, Belgium, Bosnia and 
Herzegovina, Croatia, Czech 
Republic, Denmark, Finland, 
France, Germany, Hungary, Italy,  
Luxembourg, Macedonia,  
Monaco, Montenegro,  
Netherlands, Norway, Poland, 
San Marino, Serbia, Slovakia,

 Slovenia, Sweden, Vatican City
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Navigační CD - BeNeLux + významné tahy
 
Navigations CD - BeNeLux + bedeutende 
Verkehrsstraßen

Navigation CD - BeNeLux + important roads

AAN 000 072A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- Belgie detailní pokrytí:
   - 100% populace
   - 589 měst
 - 114 151 km silnic 

- Lucembursko detailní pokrytí:
  - 100% populace
   - 116 měst
 - 9 495 km silnic  

- 85 565 POI
 
- Nizozemí detailní pokrytí:
  - 100% populace
   - 443 měst
 - 151 293 km silnic 
 - 100 825 POI

- významné tahy:  
Francie, Irsko, Německo,  
Monako, Velká Británie

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Belgien Detailbedeckung:
   - 100% der Population
   - 589 Städte
 - 114 151 km Straßen

- Luxemburg Detailbedeckung:
   - 100% der Population
   - 116 Städte
 - 9 495 km Straßen 

- 85 565 POI

- Niederlande Detailbedeckung: 
   - 100% der Population
   - 443 Städte
 - 151 293 km Straßen 
 - 100 825 POI

- bedeutende Verkehrsstraßen: 
Frankreich, Irland, Monako, 
Deutschland, Großbritannien 

   
   

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- Belgium detailed coverage:
  - 100% of population
 - 589 municipalities
 - 114 151 km of roads

- Luxembourg detailed coverage:
 - 100% of population
 - 116 municipalities
 - 9 495 km of roads 

- 85 565 POIs

- Netherlands detailed coverage:
 - 100% of population
 - 443 municipalities
 - 151 293 km of roads
 - 100 825 POIs

- important roads only:  
France, Germany, Great Britain,

 Ireland, Monaco
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Navigační CD - CZ, SK, HU, SLO + významné tahy
 
Navigations CD - CZ, SK, HU, SLO + bedeutende 
Verkehrsstraßen

Navigation CD - CZ, SK, HU, SLO + important roads

AAN 000 073A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- Česká republika  
detailní pokrytí:

   - 100% populace
   - 6 249 měst
 - 145 371 km silnic 
 - 62 608 POI

- Slovensko detailní pokrytí:
  - 75% populace
   - 1 885 měst
- částečné pokrytí:
 - 25,16% populace
 - 1 006 měst 

- 78 557 km silnic  
- 18 845 POI

- Maďarsko detailní pokrytí:
  - 55% populace
   - 202 měst
- částečné pokrytí:
 - 45,16% populace
 - 2 940 měst 

- 105 603 km silnic  
- 29 338 POI

- významné tahy:  
Albánie, Bosna a Hercegovina, 
Černá Hora, Chorvatsko, Itálie,  
Lichtenštejnsko, Makedonie, 
Německo, Polsko, Rakousko, 
San Marino, Srbsko, Švýcarsko, 
Vatikán

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Tschechische Republik  
Detailbedeckung: 

   - 100% der Population
   - 6 249 Städte
 - 145 371 km Straßen 
 - 62 608 POI

- Slowakei Detailbedeckung:
   - 75% der Population
   - 1 885 Städte
- Teilbedeckung:
 - 25,16% der Population
 - 1 006 Städte 

- 78 557 km Straßen  
- 18 845 POI

- Ungarn Detailbedeckung:
   - 55% der Population
   - 202 Städte
- Teilbedeckung:
 - 45,16% der Population
 - 2 940 Städte 

- 105 603 km Straßen  
- 29 338 POI

- bedeutende Verkehrsstraßen:  
Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Deutschland, 
Italien, Kroatien, Liechtenstein,  
Mazedonien, Montenegro,  
Polen, Österreich, San Marino, 
Serbien, Schweiz, Vatikan

 
   

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- Czech Republic detailed  
coverage:

  - 100% of population
 - 6 249 municipalities
 - 145 371 km of roads
 - 62 608 POIs 

- Slovakia detailed coverage:
 - 75% of population
 - 1 885 municipalities
basic coverage:
 - 25,16% of population
 - 1 006 municipalities 

- 78 557 km of roads 
- 18 845 POIs

- Hungary detailed coverage:
 - 55% of population
 - 202 municipalities
- basic coverage:
 - 45,16% of population
 - 2 940 municipalities 

-105 603 km of roads 
- 29 338 POIs

- important roads only:  
Albania, Austria, Bosnia and  
Herzegovina, Croatia, Germany, 
Italy, Liechtenstein, Macedonia,  
Montenegro, Poland,  
San Marino, Serbia, Switzerland, 
Vatican City
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Navigační CD  - Německo + významné tahy
 
Navigations CD - Deutschland + bedeutende 
Verkehrsstraßen

Navigation CD - Germany + important roads

AAN 000 074A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- detailní pokrytí:
   - 100% populace
   - 12 317 měst 

- 1 276 204 km silnic  
- 382 169 POI

- obsah:
 - RDS/TMC
 - PSČ – 100%
 - čísla budov – 100%

- významné tahy: Belgie,  
Česká republika, Dánsko, Finsko, 
Francie, Itálie, Lichtenštejnsko,  
Lucembursko, Maďarsko,  
Monako, Nizozemí, Norsko, 
Polsko, Rakousko, San Marino, 
Slovensko, Švédsko, Švýcarsko, 
Vatikán

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Detailbedeckung :
   - 100% der Population
   - 12 317 Städte 

- 1 276 204 km Straßen 
- 382 169 POI

- Inhalt:
   - RDS/TMC
 - PLZ – 100%
 - Gebäudenummern – 100%

- bedeutende Verkehrsstraßen: 
Belgien, Tschechische Republik, 
Dänemark, Finnland, Frankreich, 
Italien, Liechtenstein,  
Luxemburg, Monako, Ungarn, 
Niederlande, Norwegen, Polen, 
Österreich, San Marino,  
Slowakei, Schweden, Schweiz, 
Vatikan

   
   

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- detailed coverage:
  - 100% of population
 - 12 317 municipalities 

- 1 276 204 km of roads 
- 382 169 POIs

- contents:
 - RDS/TMC
 - postal code – 100%
 - house number ranges – 100%

- important roads only:  
Austria, Belgium, Czech  
Republic, Denmark, Finland, 
France, Hungary, Italy,

 Liechtenstein, Luxembourg, 
Monaco, Netherlands, Norway, 
Poland, San Marino, Slovakia, 
Sweden, Switzerland, Vatican 
City
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Navigační CD - Francie (vč. Monaka)

Navigations CD - Frankreich (inkl. Monaco)

Navigation CD - France (incl. Monaco)

AAN 000 075A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- detailní pokrytí:
   - 100% populace
   - 36 570 měst 

- 1 502 806 km silnic  
- 313 359 POI

- obsah:
 - RDS/TMC
 - PSČ – 100%
 - čísla budov – 91,89%

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Detailbedeckung :
   - 100% der Population
   - 36 570 Städte 

- 1 502 806 km Straßen 
- 313 359 POI

- Inhalt:
   - RDS/TMC
 - PLZ – 100%
 - Gebäudenummern – 91,89%

   
   

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- detailed coverage:
  - 100% of population
 - 36 570 municipalities 

- 1 502 806 km of roads 
- 313 359 POIs

- contents:
 - RDS/TMC
 - postal code – 100%
 - house number ranges  

– 91,89%
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Navigační CD – Řecko, Turecko

Navigations CD – Griechenland, Türkei

Navigation CD – Greece, Turkey

AAN 000 076A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- Řecko detailní pokrytí:
  - 78,43% populace
   - 61 měst
- částečné pokrytí:
 - 17,44% populace
 - 186 měst 

- 171 579 km silnic  
- 44 112 POI

- Turecko detailní pokrytí:
  - 32,51% populace
   - 2987 měst
- částečné pokrytí:
 - 19,28% populace
 - 2870 měst 

- 191 254 km silnic  
- 118 980 POI

- významné tahy:  
Albánie, Bosna a Hercegovina, 
Černá Hora, Česká republika, 
Chorvatsko, Německo, Itálie, 
Lichtenštejnsko, Maďarsko, 
Makedonie, Rakousko,  
San Marino, Slovinsko, Srbsko, 
Švýcarsko, Vatikán

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Griechenland Detailbedeckung:
   - 78,43% der Population
   - 61 Städte
- Teilbedeckung:
 - 17,44% der Population
 - 186 Städte 

- 171 579 km Straßen  
- 44 112 POI

- Türkei Detailbedeckung:
   - 32,51% der Population
   - 2987 Städte
- Teilbedeckung:
 - 19,28% der Population
 - 2870 Städte 

- 191 254 km Straßen  
- 118 980 POI

- bedeutende Verkehrsstraßen: 
Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Deutschland,  
Kroatien, Italien, Liechtenstein,  
Mazedonien, Montenegro,   
Österreich, San Marino,  
Serbien, Slowenien, Schweiz,  
Tscheschische Republik,  
Ungarn, Vatikan   

    

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- Greece detailed coverage:
 - 78,43 % of population
 - 61 municipalities
- basic coverage:
 - 17,44 % of population
 - 186 municipalities 

- 171 579 km of roads 
- 44 112 POIs

- Turkey detailed coverage:
 - 32,51% of population
 - 2987 municipalities
- basic coverage:
 - 19,28% of population
 - 2870 municipalities 

- 191 254 km of roads 
- 118 980 POIs

- important roads only:  
Albania, Austria, Bosnia and 
Herzegovina, Croatia, Czech  
Republic, Germany, Hungary, 
Italy, Liechtenstein, Macedonia,  
Montenegro, San Marino,  
Serbia, Slovenia, Switzerland, 
Vatican City
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Navigační CD - Velká Británie / Irsko + významné 
tahy 

Navigations CD - Großbritannien / Irland 
+ bedeutende Verkehrsstraßen

Navigation CD - Great Britain / Ireland + important 
roads

AAN 000 077A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- Velká Británie detailní pokrytí:
   - 99,99% populace
   - 483 měst
- částečné pokrytí:
 - 0,01% populace
 - 1 města 

- 588 374 km silnic  
- 108 865 POI

- obsah:
 - RDS/TMC
 - PSČ – 100%
 - čísla budov – 99,70%

- Irsko detailní pokrytí:
  - 100% populace
   - 29 měst
 - 97 801 km silnic 
 - 54 734 POI
- obsah:
 - PSČ (pouze Dublin)
 - čísla budov – 100%

- významné tahy:  
Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, 
Lucembursko, Monako,  
Německo, Nizozemí, Norsko, 
Švédsko

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Großbritannien  
Detailbedeckung:

   - 99,99% der Population
   - 483 Städte
- Teilbedeckung:
 - 0,01% der Population
 - 1 Städte 

- 588 374 km Straßen  
- 108 865 POI

- Inhalt:
 - RDS/TMC
 - PLZ – 100%
 - Gebäudenummern – 99,70%

- Irland Detailbedeckung:
  - 100% der Population
   - 29 Städte
 - 97 801 km Straßen
 - 54 734 POI
- Inhalt:
 - PLZ (nur Dublin)
 - Gebäudenummern – 100%

- bedeutende Verkehrsstraßen: 
Belgien, Dänemark, Finnland, 
Frankreich, Luxemburg,  
Monako, Deutschland,  
Niederlande, Norwegen,  
Schweden 

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- United Kingdom detailed cove-
rage:

  - 99,99% of population
 - 483 municipalities
- basic coverage:
 - 0,01% of population
 - 1 municipalities 

- 588 374 km of roads 
- 108 865 POIs 

- contents:
 - RDS/TMC
 - postal code – 100%
 - house number ranges – 99,7%

- Ireland detailed coverage:
 - 100% of population
 - 29 municipalities
 - 97 801 km of roads
 - 54 734 POIs
- contents:
 - postal code (only Dublin)
 - house number ranges – 100%

- important roads only:  
Belgium, Denmark, Finland, 
France, Germany, Luxembourg, 
Monaco, Netherlands, Norway, 
Sweden
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Navigační CD  - Itálie vč. Vatikánu a San Marina 
+ významné tahy 

Navigations CD – Italien inkl. San Marino und 
Vatikanstadt + bedeutende Verkehrsstraßen

Navigation CD – Italy incl. Vatican City and San 
Marino + important roads

AAN 000 078A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- plné pokrytí:
   - 100% populace
   - 8 111 měst
 - 932 137 km silnic 
 - 318 857 POI

- obsah:
 - RDS/TMC
 - PSČ – 100%
 - čísla budov – 88,08%

- významné tahy:  
Albánie, Bosna a Hercegovina, 
Černá Hora, Česká republika,  
Chorvatsko, Francie,  
Lichtenštejnsko, Maďarsko, 
Makedonie, Monako, Německo, 
Rakousko, Slovensko, Slovinsko, 
Srbsko, Švýcarsko

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Vollbedeckung:
   - 100% der Population
   - 8 111 Städte
 - 932 137 km Straßen
 - 318 857 POI

- Inhalt:
  - RDS/TMC
 - PLZ – 100%
 - Gebäudenummern – 88,08%

- Bedeutende Verkehrsstraßen: 
Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Kroatien, 
Liechtenstein, Mazedonien, 
Monako,  
Montenegro,  Tschechische 
Republik, Frankreich, Ungarn, 
Deutschland, Österreich,  
Serbien, Slowakei, Slowenien, 
Schweiz  

   

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- detailed coverage:
  - 100% of population
 - 8 111 municipalities
 - 932 137 km of roads
 - 318 857 POIs

- contents:
 - RDS/TMC
 - postal code – 100%
 - house number ranges  

– 88,08%

- important roads only:  
Albania, Austria, Bosnia and 
Herzegovina, Croatia, Czech 
Republic, France, Germany,  
Hungary,  Liechtenstein,  
Macedonia, Monaco,  
Montenegro, Serbia, Slovakia, 
Slovenia, Switzerland
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Navigační CD - Skandinávie + významné tahy
 
Navigations CD - Skandinavien + bedeutende  
Verkehrsstraßen

Navigation CD - Scandinavia + important roads

AAN 000 079A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- Dánsko detailní pokrytí:
   - 100% populace
   - 99 měst
 - 115 627 km silnic 
 - 28 303 POI

- Finsko detailní pokrytí:
  - 100% populace
   - 415 měst
 - 417 679 km silnic 
 - 27 482 POI

- Norsko detailní pokrytí:
  - 100% populace
   - 430 měst
 - 218 661 km silnic 
 - 25 191 POI

- Švédsko detailní pokrytí:
  - 100% populace
   - 290 měst
 - 538 882 km silnic 
 - 35 281 POI

- významné tahy:  
Česká republika, Estonsko, 
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, 
Německo, Maďarsko, Polsko, 
Rakousko, Rusko,  
Slovensko, Švýcarsko

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Dänemark Detailbedeckung:
   - 100% der Population
   - 99 Städte
 - 115 627 km Straßen 
 - 28 303 POI

- Finnland Detailbedeckung:
  - 100% der Population
   - 415 Städte
 - 417 679 km Straßen 
 - 27 482 POI

- Norwegen Detailbedeckung:
  - 100% der Population
   - 430 Städte
 - 218 661 km Straßen 
 - 25 191 POI

- Schweden Detailbedeckung:
  - 100% der Population
   - 290 Städte
 - 538 882 km Straßen 
 - 35 281 POI

- Bedeutende Verkehrsstraßen: 
Tschechische Republik, Estland, 
Deutschland, Lettland,  
Liechtenstein, Litauen, Ungarn, 
Polen, Österreich, Slowakei, 
Schweiz, Ungarn   

   

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- Denmark detailed coverage:
  - 100% of population
 - 99 municipalities
 - 115 627 km of roads
 - 28 303 POIs 

- Finland detailed coverage:
 - 100% of population
 - 415 municipalities
 - 417 679 km of roads
 - 27 482 POIs

- Norway detailed coverage:
 - 100% of population
 - 430 municipalities
 - 218 661 km of roads
 - 25 191 POIs

- Sweden detailed coverage:
 - 100% of population
 - 290 municipalities
 - 538 882 km of roads
 - 35 281 POIs

- important roads only:  
Austria, Czech Republic, Estonia,  
Germany, Hungary, Latvia, 
Liechtenstein, Lithuania, Poland, 
Russia, Slovakia, Switzerland
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Navigační CD  - Španělsko / Portugalsko  
vč.  Andorry a Gibraltaru + významné tahy
 
Navigations CD  - Spanien / Portugal  
inkl. Andorra und Gibraltar + bedeutende  
Verkehrsstraßen 

Navigation CD - Spain / Portugal incl.  Andorra 
and Gibraltar + important roads

AAN 000 080A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- Španělsko detailní pokrytí:
   - 100% populace
   - 8 119 měst
 - 1 013 350 km silnic 
 - 168 351 POI
- obsah:
 - RDS/TMC
 - PSČ – 100%
 - čísla budov – 93,39%

- Portugalsko detailní pokrytí:
  - 100% populace
   - 278 měst
 - 231 514 km silnic 
 - 32 296 POI
- obsah:
 - čísla budov – 69,66%

- významné tahy:  
Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, 
Monako, Německo, Rakousko,  
San Marino, Švýcarsko, Vatikán

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Spanien Detailbedeckung:
   - 100% der Population
   - 8 119 Städte
 - 1 013 350 km Straßen 
 - 168 351 POI
- Inhalt:
 - RDS/TMC
 - PLZ – 100%
 - Gebäudenummern – 93,39%

- Portugal Detailbedeckung:
  - 100% der Population
   - 278 Städte
 - 231 514 km Straßen 
 - 32 296 POI
- Inhalt:
 - Gebäudenummern – 69,66%

- bedeutende Verkehrsstraßen: 
Deutschland, Frankreich, Italien, 
Liechtenstein, Monako,  
Österreich, San Marino,  
Schweiz, Vatikan  

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- Spain detailed coverage:
  - 100% of population
 - 8 119 municipalities
 - 1 013 350 km of roads
 - 168 351 POIs 
- contents:
 - RDS/TMC
 - postal code – 100%
 - house number ranges  

– 93,39%

- Portugal detailed coverage:
 - 100% of population
 - 278 municipalities
 - 231 514 km of roads
 - 32 296 POIs
- contents:
 - house number ranges  

– 69,66%

- important roads only:  
Austria, France, Germany, Italy,

 Liechtenstein, Monaco, San 
Marino, Switzerland, Vatican City
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Navigační CD – PL, EST, LV, LT + významné tahy 

Navigations CD - PL, EST, LV, LT + bedeutende  
Verkehrsstraßen

Navigation CD - PL, EST, LV, LT + important roads

AAN 000 081A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- Polsko detailní pokrytí:
   - 58,73% populace
   - 624 měst
- částečné pokrytí:
  - 41,27% populace
   - 2 440 měst 

- 482 752 km silnic  
- 109 842 POI

- Estonsko detailní pokrytí:
   - 37% populace
   - 2 měst 

- 78 104 km silnic  
- 12 969 POI

- Litva detailní pokrytí:
   - 51% populace
   - 11 měst 

- 66 675 km silnic  
- 22 067 POI

- Lotyšsko detailní pokrytí:
   - 32% populace
   - 1 město 

- 29 971 km silnic  
- 9 310 POI

- významné tahy:  
Česká republika, Dánsko, Finsko, 
Lichtenštejnsko, Maďarsko, 
Německo, Norsko, Rakousko, 
Rusko, Slovensko, Švédsko, 
Švýcarsko

- Version 2
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Polen Detailbedeckung:
  - 58,73% der Population
  - 624 Städte
- Teilbedeckung:
  - 41,27% der Population
  - 2 440 Städte 

- 482 752 km Straßen 
- 109 842 POI

- Estland Detailbedeckung:
  - 37% der Population
  - 2 Städte 

- 78 104 km Straßen 
- 12 969 POI

- Litauen Detailbedeckung:
  - 51% der Population
  - 11 Städte 

- 66 675 km Straßen 
- 22 067 POI

- Lettland Detailbedeckung:
  - 32% der Population
  - 1 Städte 

- 29 971 km Straßen 
- 9 310 POI

- bedeutende Verkehrsstraßen:  
Tschechische Republik,  
Dänemark, Finnland,  
Liechtenstein, Ungarn,  
Deutschland, Norwegen, 
Russland, Österreich, Slowakei, 
Schweden, Schweiz   

   

- version 2
- for navigation system  

Amundsen only

- Poland detailed coverage:
  - 58,73% of population
 - 624 municipalities
- basic coverage:
 - 41,27% of population
 - 2 440 municipalities 

- 482 752 km of roads 
- 109 842 POIs

- Estonia detailed coverage:
  - 37% of population
 - 2 municipalities 

- 78 104 km of roads 
- 12 969 POIs

- Lithuania detailed coverage:
  - 51% of population
 - 11 municipalities 

- 66 675 km of roads 
- 22 067 POIs

- Latvia detailed coverage:
  - 32% of population
 - 1 municipalities 

- 29 971 km of roads 
- 9 310 POIs

- important roads only: 
Austria, Czech Republic,  
Denmark, Finland, Germany, 
Hungary, Liechtenstein, Norway,

 Russia, Slovakia, Sweden,  
Switzerland
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Navigační CD – Rusko + významné tahy
 
Navigations CD - Russland + bedeutende  
Verkehrsstraßen

Navigation CD - Russia + important roads

AAN 000 082A 
Octavia, Octavia Combi
Roomster - od/ ab/ from 13/2010
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) - od/ ab/ from 13/2010
Superb (3T)
Yeti (5L)

- verze 2
- pouze pro vozy od modelového 

roku 2011 nebo pozdější
- pouze pro navigační přístroj 

Amundsen

- detailní pokrytí:
   - 21,20% populace
   - 86 měst
- částečné pokrytí:
  - 5,96% populace
   - 42 měst 

- 995 642 km silnic  
- 92 527 POI

- významné tahy:  
Dánsko, Estonsko, Finsko, Litva, 
Lotyšsko, Norsko, Švédsko

- Version 2
- nur für die Fahrzeuge ab Modell 

Jahr  2011 oder später
- nur für das Navigationsgerät 

Amundsen

- Detailbedeckung:
  - 21,20% der Population
  - 86 Städte
- Teilbedeckung: 

- 5,96% der Population 
- 42 Städte 
- 995 642 km Straßen 
- 92 527 POI

- bedeutende Verkehrsstraßen: 
Dänemark, Estland, Litauen, 
Lettland, Finnland,  Norwegen, 
Schweden

   

- version 2
- for cars from model year 2011 

only or later
- for navigation system  

Amundsen only

- detailed coverage:
  - 21,20% of population
 - 86 municipalities
- basic coverage:
 - 5,96% of population
 - 42 municipalities 

- 995 642 km of roads 
- 92 527 POIs

- important roads only:  
Denmark, Estonia, Finland,  
Latvia, Lithuania, Norway,  
Sweden
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- podporuje mapové podklady ve 
formátu TravelPilot E

- navigace GPS s dynamickým
 modulem TMC, který přijímá 

dopravní hlášení a přizpůsobuje 
zvolenou trasu aktuální dopravní 
situaci (pokud je v dané zemi  
vysílání zpráv TMC k dispozici)

- velký monochromatický displej 
5,8“  (217 x 75 bodů) se zeleným 
prosvětlením bez zobrazení mapy 

- možnost volby jazyka hlasového 
výstupu a menu 

 CZ/DE/EN/FR/IT/NL/ES/PT/SV
- denní, noční podsvícení displeje
- hlasové navádění
- propojení na displej Maxi-DOT na
 přístrojovém panelu
- přehrávač hudebních CD, CD-RW, 

podpora formátu MP3 (nelze při
 aktivní navigaci, kdy je do přístroje 

vložen CD-ROM s mapou)
- možnost připojení měniče CD
- telefonní vstup pro hands-free
- funkce KORIDOR – umožňuje 

vyjmutí navigačního CD a vložení 
audio CD během navádění k cíli

- možnost výběru  
nejkratší/ nejrychlejší trasy

- indikace času příjezdu/ zbytkové 
doby jízdy

- zobrazení zbývajícího počtu km
- rádiový přijímač AM/FM se  

systémem RDS 
- funkce GALA (přizpůsobení  

hlasitosti v závislosti na rychlosti 
jízdy)

- sada obsahuje: navigační systém, 
anténu GPS a montážní návod

- dle typu přístrojové desky nutno 
doobjednat střední kryt  
přístrojové desky, případně  
upevňovací šrouby

- není určeno pro dodatečnou  
montáž do vozů s mimořádnou 
výbavou SunSafeGlass (PH2) a 
Sound System (RA1) 

- doba montáže cca 100 časových 
jednotek

- unterstützt Karten in TravelPilot E 
   Format 
- Navigation GPS mit dynamischem 
  Modul TMC zum Verkehrsmel-
  dungsempfang, Anpassung von 

gewählter Strecke der aktuellen
  Verkehrssituation (falls in dem
  jeweiligen Land die TMC-Sendung 
  vorhanden ist)
- große 5,8“ monochromatische 

Anzeige (217x75 Punkte) mit 
grüner Durchleuchtung ohne 
Kartendarstellung

- Sprachauswahl der gesprochenen 
Aussagen und Menu in 

   CZ/DE/EN/FR/IT/NL/ES/PT/SV
- Tages- und Nachtsbeleuchtung 

der Anzeige
- Stimmennavigation
- Verbindung mit dem Maxi-DOT
   im Kombiinstrument
- CD/CD-RW/MP3-Spieler (nicht 

möglich, während eine CD-ROM 
mit Karte für aktive Navigation 
eingelegt ist)

- CD-Wechsleranschluss möglich
- Telefonanschluss für  

Freisprechanlage
- Funktion KORIDOR-Herausneh- 

men einer Navigations-CD und 
Einlegen einer Audio-CD während 
der Zielnavigation möglich

- Auswahl kürzester/schnellster
   Strecke möglich
- Anzeige der Ankunftszeit / Rest-
  fahrdauer
- Anzeige der Restkilometerleistung
- Radiosender AM/FM mit RDS 

System
- GALA Funktion (Einstellung der 

Lautstärke gemäß Fahrzeuggesch
windigkeit) 

- Inhalt des Satzes: 
Navigationssystem, GPS Antenne 
und Montageanleitung

- dem Schalttafeltyp nach ist 
   der Schalttafelmittelteil, bzw. 
   Montagematerial zu bestellen
- nicht mit Sonderausstattungen 

SunSafeGlass (PH2) und Sound 
System (RA1) einsetzbar

- Einbaudauer: ca. 100 Zeiteinheiten

- supports TravelPilot E format
- GPS navigation with dynamic
 destination guiding TMC  

– receives traffic announcements 
and adapts chosen route to the 
actual traffic situation (if in given 
country TMC traffic announ- 
cements are available)

- large monochromatic display 5,8“ 
(217 x 75 dots) with green  
illumination without map  
projection

- language and menu choice 
 CZ/DE/EN/FR/IT/NL/ES/PT/SV
- possible to choose between day/

night illumination 
- destination guiding by voice
- connected with Maxi-DOT on the 

dashboard
- CD/CD-RW/MP3 player  

(impossible in guiding mode when 
the navigation CD is in the device)

- CD changer connection
- input for hands free
- function KORIDOR – enables 

inserting audio CD while guiding
- the shortest / the fastest route 

choice
- arrival / remaining time indication
- remaining distance indication  

in km
- AM/FM receiver with RDS function
- function GALA (automatic volume 

adjustment according to a driving 
speed)

- kit contains: navigation system, 
aerial GPS and assembly  
instructions

- according to the type of the  
dashboard necessary to order 
dashboard navigation cover 
(available from the genuine parts 
assortment), eventually fastening 
screws

- not suitable for using  
together with an extra equipment 
SunSafeGlass (PH2) and Sound 
System (RA1) 

- cca 100 mounting time units

Navigační systém Cruise

Navigationssystem Cruise

Navigation system Cruise

AAN 600 001
Octavia, Octavia Combi 
- do/bis/till 45/2008
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- navigace GPS s dynamickým
   modulem TMC, který přijímá 

dopravní hlášení a přizpůsobuje 
zvolenou trasu aktuální  
dopravní situaci (pokud je v 
dané zemi

   vysílání zpráv TMC k dispozici)
- velký barevný 6,5“ displej  

s možností zobrazení mapy
- možnost volby řeči a menu 
   CZ / DE / EN / FR / IT / NL / ES
- denní, noční podsvícení displeje
   hlasové navádění
- propojení na displej Maxi-DOT
   na přístrojovém panelu
- přehrávač hudebních CD (nelze
   při aktivní navigaci, kdy je do 

přístroje vložen CD-ROM s 
mapou)

- možnost připojení měniče CD
- telefonní vstup pro hands-free
- možnost výběru nejkratší / nej-
   rychlejší trasy
- indikace času příjezdu /  

zbytkové doby jízdy
- zobrazení zbývajícího počtu km
- rádiový přijímač AM/FM  

se systémem RDS 
- funkce GALA (přizpůsobení
   hlasitosti v závislosti na rychlosti 
   jízdy)
- sada obsahuje: navigační
   systém, anténu GPS a montážní
    návod
- dle typu přístrojové desky nutno 
   doobjednat střední kryt  

přístrojové desky, případně 
upevňovací šrouby

- není určen pro vozy  
s mimořádnou výbavou 
SunSafeGlass (PH2) a Sound 
System (RA1) 

- doba montáže cca 100 časových
   jednotek

- Navigation GPS mit dyna- 
   mischem Modul TMC zum 
   Verkehrsmeldungsempfang, 
   Anpassung von gewählter Strec- 
   ke der aktuellen Verkehrssituati-
   on (falls in dem jeweiligen Land 
   die TMC-Sendung vorhanden 
   ist)
- große 6,5“ Farbanzeige mit 
   Kartendarstellungsmöglichkeit 
- Sprachauswahl und Menu in 
   CZ / DE / EN / FR / IT / NL / ES
- Tages- und Nachtsbeleuchtung 
   der Anzeige
- Stimmennavigation
- Verbindung mit dem Maxi-DOT
   im Kombiinstrument
- CD-Spieler (nicht möglich, 
   während eine CD-ROM mit 
   Karte für aktive Navigation ein-
   gelegt ist)
- CD-Wechsleranschluss möglich
- Telefonanschluss für Freisprech-
   anlage
- Auswahl kürzester/schnellster
   Strecke möglich
- Anzeige der Ankunftszeit / Rest-
   fahrdauer
- Anzeige der Restkilometer- 
   leistung
- Radiosender AM/FM mit RDS
   System
- GALA Funktion (Einstellung der
   Lautstärke gemäß Fahrzeugge
   schwindigkeit) 
- Inhalt des Satzes: Navigations
   system, GPS Antenne und Mon-
   tageanleitung
- entsprechend dem Schalttafeltyp
   ist der Schalttafelmittelteil, bzw. 
   Montagematerial zu bestellen
- nicht zusammen mit Sonder
   ausstattung SunSafeGlass (PH2)
   und Sound System (RA1)  
   einsetzbar
- Einbaudauer: ca. 100 Zeitein
   heiten

- GPS navigation with dynamic
   destination guiding TMC – recei-
   ves traffic announcements and
   adapts chosen route to the
   actual traffic situation (if in given
   country TMC traffic announce
   ments are available)
- colour display 6,5“ with map
   projection
- language and menu choice 
   CZ / DE / EN / FR / IT / NL / ES
- possible to choose between
   day/night illumination 
- destination guiding by voice
- connected with Maxi-DOT on
   the dashboard
- CD player (impossible in guiding
   mode)
- CD changer connection
- input for hands free
- the shortest / the fastest route
   choice
- arrival / remaining time  
   indication
- remaining distance indication
   in km
- AM/FM receiver with RDS  
   function
- function GALA (automatic 
   volume adjustment according to
   a driving speed)
- kit contains: navigation system,
   aerial GPS and assembly  
   instructions
- according to the type of the 
   dashboard necessary to order
   dashboard navigation cover
   (available from the genuine
    parts assortment), eventually
    fastening screws
- not suitable for using together
   with an extra equipment  
   SunSafeGlass (PH2) and Sound   
   System (RA1) 
- cca 100 mounting time units

Radionavigační systém Nexus DX

Radionavigationssystem Nexus DX

Radio-navigation system Nexus DX

AAN 600 002
Octavia, Octavia Combi
- do/bis/till 45/2008
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Navigační systém Columbus

Navigationssystem Columbus

Navigation system Columbus

AAN 800 001A
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)
Yeti (5L)

- pro vozy Octavia od KT 45/2008, 
pro vozy Superb (3T) a Yeti (5L) bez 
omezení

- pouze pro vozy s dvoutunerovou 
přípravou

- 2 DIN rádio s navigací s DVD 
mechanikou a integrovanou čtečkou 
paměťových karet SD a MMC  
umožňující přehrávání hudebních 
CD a hudebních souborů ve  
formátu MP3 a WMA

- ovládání prostřednictvím  
6,5 dotykového displeje s vysokým 
rozlišením (Wide VGA) nebo  
pomocí hlasového ovládání

- přístroj podporuje mapové pod-
klady ve specifickém nekomerčním 
formátu na DVD nosiči, navigační 
DVD není součástí kompletní sady 
a nutno jej objednat samostatně ze 
sortimentu ŠOP

- pevný disk o kapacitě 30 GB, s 
vyhrazením 10 GB pro navigační 
data a 20 GB pro nahrání hudby ve 
formátu MP3 nebo WMA

- TMC (Traffic Message Channel)  
– podpora dynamické navigace pro-
střednictvím příjmu zpráv o aktuální 
dopravní situaci (pokud je takové 
vysílání k dispozici)

- dodatečné zobrazení navigace 
též na velkém bodovém displeji 
MaxiDOT

- možnost připojení externích audio-
zařízení (např. iPod) prostřednictvím 
zdířky aux-in

- zobrazení názvu interpreta, alba a 
skladby u souborů MP3, které tyto 
informace obsahují, jako  
tzv. ID3-tagy

- možnost připojení CD měniče
- DVD mechanika přehrává  

– navigační DVD, Audio CD,  
DVD-ROM, DVD-RW, CD-ROM,  
CD-RW, DVD Audio, DVD Video

- nelze použít pro vozy s pokoveným 
nebo vyhřívaným předním sklem

- sada obsahuje: navigační systém, 
anténu GPS mikrofon pro  hlasové 
ovládání, elektrický svazek  
a montážní návod

- für Octavia Fahrzeuge  
ab KW 45/2008, für Fahrzeuge 
Superb (3T)  und Yeti (5L) ohne  
Beschränkungen

- nur für Fahrzeuge mit  
Zweitunervorbereitung 

- 2 DIN Radio mit Navigationsgerät 
mit DVD-Mechanik und integriertem 
Lesegerät von Speicherkarten SD 
und MMC, ermöglicht  Spielung  von 
Musik-CD´s und  Musikdateien im 
Format MP3 und WMA

- Betätigung mittels 6,5 Tastdisplays 
mit hoher Auflösung (Wide VGA) 
oder mittels Stimmsteuerung

- das Gerät unterstützt 
Kartenunterlagen in spezifischem 
nicht kommerziellem Format auf 
dem DVD-Träger, die Navigations-
DVD ist kein Bestandteil des  
kompletten Satzes und ist vom  
Sortiment ŠOZ separat zu bestellen

- Festplatte mit Kapazität 30 GB, 
mit  vorbehaltenen 10 GB für 
Navigationsdateien und 20 GB  zum 
Einspielen der Musik im Format  
MP3 oder WMA

- TMC (Traffic Message Channel) 
– Unterstützung dynamischer 
Navigation mittels des Empfangs 
von Nachrichten über die aktuelle 
Verkehrssituation (falls eine solche 
Sendung zur Verfügung steht)

- zusätzliche Abbildung der 
Navigation auch auf großem 
Punktdisplay MaxiDOT

- Möglichkeit des Anschlusses exter-
ner  Audioanlagen  (z.B. iPod)  
mittels der Kontaktbuchse aux-in

- Abbildung des  Namens des 
Interpreten, des Albums und der  
Songreihenfolge  bei Dateien MP3, 
die diese Informationen beinhalten, 
wie  sog. ID3-Tags

- Möglichkeit des Anschlusses vom 
CD-Wechsler

- die DVD-Mechanik überspielt 
Navigations-DVD, Audio CD,  
DVD-ROM, DVD-RW, CD-ROM,  
CD-RW, DVD Audio, DVD Video

- kann für Fahrzeuge mit metallisierter 
oder  beheizter Frontscheibe nicht 
benutzt werden 

- der Satz beinhaltet: 
Navigationssystem, Antenne GPS, 
Sprechmikrofon für Stimmsteuerung, 
Kabelsatz und Montageanleitung

- for Octavia cars from CW 45/2008, 
for Superb (3T) and Yeti (5L) without  
limitation

- for cars with two tuner preparation 
only

- 2 DIN radio with DVD navigation 
system and integrated SD and MMC 
memory card reader for playing 
audio CDs and MP3 or WMA audio 
files

- system control using a 6.5” touch 
screen with a high resolution (Wide 
VGA) or voice guidance

- device supports specific non-
commercial map data format on 
DVD-ROM, navigation DVD is not 
included in the package and must 
be ordered separately from Genuine 
Accessories

- hard disc  with a capacity of 30 GB 
with 10 GB reserved for navigation 
data and 20 GB for recording music 
in the MP3 or WMA format

- TMC (Traffic Message Channel) – 
support for dynamic navigation with 
reception of messages regarding the

 current traffic conditions (if this type 
of broadcast is available)

- additional display of navigation also 
on the MaxiDOT display

- option for connecting external audio 
equipment (such as an iPod) using 
the aux-in socket

- displaying the name of the artist, 
album and track in the case of MP3 
files including this information as 
the so-called ID3-tags

- input for hands free
- CD changer connection
- the DVD drive supports  

– navigation DVD, Audio CD,   
DVD-ROM, DVD-RW, CD-ROM, 
CD-RW, DVD Audio, DVD Video

- not suitable for cars with metallized 
or heated windscreen

- kit contains: navigation system, 
aerial GPS, microphone for voice 
guidance, wiring and assembly 
instructions
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Navigační systém Amundsen

Navigationssystem Amundsen

Navigation system Amundsen

AAN 800 002
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
Superb (3T)
Yeti (5L)

- pro vozy Octavia od KT 45/2008
- pro vozy Fabia (5J) a Roomster 

od KT 13/2010; pouze pro vozy 
s přípravou pro originální rádio a 
středním dílem přístrojové desky 
s 2DIN otvorem

- pro vozy Yeti (5L) pouze s horní 
odkládací  schránkou na  
přístrojové desce

- nelze zamontovat do vozů bez 
přípravy pro autorádio 

- pro vozy s dvoutunerovou pří-
pravou

- pro vozy s jednotunerovou 
přípravou nutno použít anténní 
adaptér 1Z0 051 551  
- v některých případech může 
docházet ke snížení kvality pří-
jmu rádiového signálu a mož-
nosti

 ladění stanic
- 2 DIN rádio s navigací s CD  

mechanikou a integrovanou 
čtečkou paměťových karet SD 
a MMC umožňující přehrávání 
hudebních CD a hudebních sou-
borů ve formátu MP3

- ovládání prostřednictvím 5“  
barevného dotykového displeje 

- přístroj podporuje mapové pod-
klady ve specifickém  
nekomerčním formátu na CD 
nosiči, navigační CD není  
součástí kompletní sady  
a nutno jej objednat  
samostatně ze sortimentu ŠOP

- dodatečné zobrazení navigace 
též na velkém bodovém displeji 
MaxiDOT

- možnost připojení CD měniče

- für Octavia Fahrzeuge  
ab KW 45/2008

- für Fabia (5J) und Roomster 
Fahrzeuge ab KW 13/2010;  
nur für Fahrzeuge mit der  
Vorbereitung für Originalradio 
und mit Schalttafelmittelteil mit 
einem 2DIN-Radiofach

- für Yeti (5L) Fahrzeuge nur  
mit dem Ablagefach am  
Armaturenbrett

- das Set kann nicht in Fahrzeuge 
ohne Vorbereitung für Radio 
montiert werden

- für Fahrzeuge mit   
Zweitunervorbereitung 

- für Fahrzeuge mit  
Eintunervorbereitung ist 
Antenneadapter 1Z0 051 551  
zu benutzen – vereinzelt  
können Qualität des 
Radiosignalempfangs sowie der 
Sendersuchlauf beeinträchtigt 
werden

- 2 DIN Radio mit 
Navigationsgerät mit 
CD-Mechanik und integriertem 
Lesegerät von Speicherkarten 
SD und MMC, ermöglicht  
Spielung von Musik-CD´s und  
Musikdateien im Format MP3

- Betätigung mittels 5“  
Farbtastdisplays (TFT)

- das Gerät unterstützt  
Kartenunterlagen in  
spezifischem nicht kommer. 
ziellem Format auf dem 
CD-Träger, die Navigations-CD 
ist kein Bestandteil des  
kompletten Satzes und ist 
vom Sortiment ŠOZ separat zu 
bestellen

- for Octavia cars  
from CW 45/2008

- for Fabia (5J) and Roomster cars 
from CW 13/2010; for cars with 
preparation for original radio 
and with dashboard with  
a 2DIN hole for the car radio

- for Yeti (5L) cars  with central 
storage box on the upper part  
of the dashboard

- can´t be fitted into cars without 
preparation for car radio

- for cars with two tuner  
preparation 

- for cars with one tuner  
preparation needs to be ordered 
the aerial adapter 1Z0 051 551 – 
in some cases the quality of the 
received radio signal and tuning 
of the stations might get worse

- 2 DIN radio with CD navigation 
system and integrated SD and 
MMC memory card reader for 
playing audio CDs and MP3 
audio files

- system control using a 5” colour  
touch screen (TFT)

- device supports specific  
noncommercial map data  
format on CD-ROM,  
navigation CD is not included 
in the package and must be 
ordered separately from  
Genuine Accessories

- additional display of navigation 
also on the MaxiDOT display

- CD changer connection
- possible to save the navigation 

data on SD card through the 
integrated card reader
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- možnost uložení navigačních 
dat na SD kartu prostřednictvím 
integrované čtečky

- CD mechanika přehrává – navi-
gační CD, audio CD a CD-MP3

- nelze použít pro vozy  
s pokoveným nebo vyhřívaným 
předním sklem

- sada obsahuje: navigační sys-
tém, anténu GPS a montážní 
návod

- dle typu vozu, přístrojové desky 
a barvy nutno doobjednat ráme-
ček

- zusätzliche Abbildung der  
Navigation auch auf großem 
Punktdisplay MaxiDOT

- Möglichkeit des Anschlusses 
vom CD-Wechsler

- Speichermöglichkeit von  
Navigationsdaten auf SD Karte 
mittels integrierten Lesegerätes

- die CD-Mechanik überspielt 
Navigations-CD, Audio CD and 
CD-MP3

- kann für Fahrzeuge mit  
metallisierter oder  beheizter 
Frontscheibe nicht benutzt wer-
den 

- der Satz beinhaltet:  
Navigationssystem, Antenne GPS 
und Montageanleitung 

- der Rahmen ist nach dem 
Fahrzeug-, Instrumentenbretttyp  
und der Farbe zusätzlich zu 
bestellen

- the CD drive supports  
– navigation CD, Audio CD and  
CD-MP3

- not suitable for cars with  
metallized or heated windscreen

- kit contains: navigation system, 
aerial GPS and assembly  
instructions

- according  to the type of vehicle, 
dashboard and colour a frame 
needs to be  ordered
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- přijímač AM/FM
- 24 předvoleb
- systém RDS
- regulace výšek a basů
- kazetový přehrávač
   mechanický
- komfortní kódování
- zesilovač 4 x 20 W
- vstup pro připojení 
  hands-free sady
- CAN-Bus

- unikátní design
 a rozměry

- AM/FM Empfänger
- 24 Speicher
- RDS
- Höhen- und Basseinstellung
- Cassettenplayer mechanisch
- komfortable Codierung
- 4 x 20 W-Verstärker
- Eingang 
   für Freisprecheinrichtung
- CAN-Bus

- einzigartiges Design 
   und Proportionen

- AM/FM receiver
- 24 memories
- RDS
- treble and bass adjustment 
- cassette player mechanical
- comfort encoding
- 4 x 20 W amplifier
- handsfree entry
- CAN-Bus

- unique design 
   and proportions

AAO 600 001
Octavia, Octavia Combi
- do/bis/till 45/2008

Autorádio 
Melody

Autoradio 
Melody

Car radio 
Melody
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- přijímač AM/FM
- 24 předvoleb
- systém RDS
- regulace výšek a basů
- CD přehrávač
- funkce GALA
- komfortní kódování
- zesilovač 4 x 20 W
- vstup pro připojení 
 hands-free sady
- možnost ovládání 
 z multifunkčního volantu
- CAN-Bus

- unikátní design
  a rozměry

- AM/FM Empfänger
- 24 Speicher
- RDS
- Höhen- und Basseinstellung
- CD-Spieler
- GALA Funktion
- komfortable Codierung
- 4 x 20 W-Verstärker
- Anschlusssteckdose für 
  Freisprecheinrichtung
- Bedienung vom MFL möglich
- CAN-Bus

- einzigartiges Design 
 und Proportionen

- AM/FM receiver
- 24 memories
- RDS
- treble and bass adjustment 
- CD player
- function GALA 
- comfort encoding
- 4 x 20 W amplifier
- handsfree entry
- multifunctional steering 
 wheel control possible
- CAN-Bus

- unique design 
 and proportions

AAO 600 011
Octavia, Octavia Combi
- do/bis/till 45/2008

Autorádio 
Melody s CD

Autoradio 
Melody mit CD

Car radio 
Melody with CD
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- totožné s mimořádnou výbavou 
od MR 2007

- přijímač AM/FM
- 24 předvoleb
- systém RDS
- regulace výšek a basů
- CD přehrávač
- funkce GALA
- přehrávač formátu MP3
- napojení na Maxi-DOT
- možnost ovládání 
 z multifunkčního volantu
- komfortní kódování
- zesilovač 4 x 20 W
- CAN-Bus

- velký DOT-displej s indikací 
 vnější teploty a času, vstupem 
 pro Climatronic, parkovací radar
 a hands free

- unikátní design a rozměry

- identisch mit Mehrausstattung 
ab MJ 2007

- AM/FM Empfänger
- 24 Speicher
- RDS
- Höhen- und Basseinstellung
- CD-Player
- GALA Funktion
- MP3-Format-Player 
- Maxi-DOT-Eingang
- MFL-Bedienung möglich
- komfortable Codierung
- 4 x 20 W-Verstärker
- CAN-Bus

- grosses DOT-Display 
 mit Aussentemperatur- 
 und Zeitanzeige, mit Eingang 
 für Einparkhilfe, Climatronic
 und Freisprecheinrichtung

- einzigartiges Design 
 und Proportionen

- identical with optional equip-
ment MY 2007

- AM/FM receiver
- 24 memories
- RDS
- treble and bass adjustment 
- CD player
- function GALA 
- MP3 format player 
- Maxi-DOT entry
- multifunctional steering 
 wheel control possible
- comfort encoding
- 4 x 20 W amplifier
- CAN-Bus

- large DOT-display indicating 
 outdoor temperature and time,
 connection for parking assistant,
 Climatronic, and hands free

- unique design and 
 proportions

AAO 600 012
Octavia, Octavia Combi
- do/bis/till 45/2008

Autorádio 
Stream s MP3

Autoradio 
Stream mit MP3

Car radio 
Stream with MP3
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- totožné s mimořádnou výbavou 
od MR 2007

- přijímač AM/FM
- 24 předvoleb
- systém RDS
- regulace výšek a basů
- CD přehrávač
- funkce GALA
- přehrávač formátu MP3
- integrovaný měnič 6 CD
- napojení na Maxi-DOT
- možnost ovládání 
 z multifunkčního volantu
- komfortní kódování
- zesilovač 4 x 20 W
- CAN-Bus

- velký DOT-displej s indikací 
 vnější teploty a času, vstupem 

pro Climatronic, parkovací radar 
a hands free

- unikátní design
  a rozměry

- identisch mit Mehrausstattung 
ab MJ 2007

- AM/FM Empfänger
- 24 Speicher
- RDS
- Höhen- und Basseinstellung
- CD-Player
- GALA Funktion
- MP3-Format-Player
- integrierter Wechsler für 6 CD 
- Maxi-DOT-Eingang
- MFL-Bedienung möglich
- komfortable Codierung
- 4 x 20 W-Verstärker
- CAN-Bus

- grosses DOT-Display 
 mit Aussentemperatur- 
 und Zeitanzeige, mit Eingang 
 für Einparkhilfe, Climatronic
 und Freisprecheinrichtung

- einzigartiges Design 
 und Proportionen

- identical with optional equip-
ment MY 2007

- AM/FM receiver
- 24 memories
- RDS
- treble and bass adjustment 
- CD player
- function GALA 
- MP3 format player 
- integrated changer for 6 CD
- Maxi-DOT entry
- multifunctional steering 
 wheel control possible
- comfort encoding
- 4 x 20 W amplifier
- CAN-Bus

- large DOT-display indicating 
 outdoor temperature and time,
 connection for parking assistant,
 Climatronic, and hands free

- unique design and proporti-
ons

AAO 600 013
Octavia, Octavia Combi
- do/bis/till 45/2008

Autorádio 
Audience

Autoradio 
Audience

Car radio 
Audience



01
HUDBA A KOMUNIKACE
MUSIK UND KOMMUNIKATION
MUSIC AND COMMUNICATION



01
HUDBA A KOMUNIKACE
MUSIK UND KOMMUNIKATION
MUSIC AND COMMUNICATION

- pouze pro vozy od KT 45/2008
- přijímač AM/FM
- 24 předvoleb
- systém RDS
- regulace výšek a basů
- CD a MP3 přehrávač
- funkce GALA
- komfortní kódování
- zesilovač 4 x 20 W
- vstup pro připojení 
 hands-free sady
- možnost ovládání 
 z multifunkčního volantu
- CAN-Bus

- unikátní design
  a rozměry

- nur für Fahrzeuge 
 ab KW 45/2008
- AM/FM Empfänger
- Speicher für 24 Radiosender
- RDS
- Höhen- und Basseinstellung
- CD-Spieler mit MP3
- GALA Funktion
- komfortable Codierung
- 4 x 20 W-Verstärker
- Anschlusssteckdose für 
  Freisprecheinrichtung
- Bedienung vom MFL möglich
- CAN-Bus

- einzigartiges Design 
 und Proportionen

- for cars from CW 45/2008 only
- AM/FM receiver
- 24 memories
- RDS
- treble and bass adjustment 
- CD player with MP3
- comfort encoding
- 4 x 20 W amplifier
- handsfree entry
- multifunctional steering 
 wheel control possible
- CAN-Bus

- unique design 
 and proportions

AAO 600 015
Octavia, Octavia Combi

Autorádio 
Blues

Autoradio 
Blues

Car radio 
Blues
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CD měnič

CD-Wechsler

CD changer

AAP 600 001
Octavia, Octavia Combi

- 6-diskový CD měnič
- sériové provedení
- propojení CD měniče k auto-

rádiu Stream a navigačním sys-
témům Nexus a Cruise pomocí 
svazku elektrické instalace  

 AZO 000 002

- 6-CD-Wechsler
- Serienausführung
- Verbindung des CD-Wechslers 

mit dem Autoradio Stream 
und den Navigationssystemen 
Nexus und Cruise über den 
Leitungssatz AZO 000 002

- 6-disc CD changer
- series version
- CD changer connected to the 

car radio Stream and to the navi-
gation systems Nexus and Cruise 
with the wiring 

 AZO 000 002
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Sada zadních reproduktorů

Satz von hinteren Lautsprechern

Rear loudspeaker set

ABA 600 001
Octavia, Octavia Combi

- zajišťuje výrazné zlepšení
  reprodukce zvuku
- určeno pro všechny
  vozy Octavia

- sada obsahuje:
  - 2 středobasové reproduktory
  - 2 výškové reproduktory 
 - elektrickou instalaci a           

montážní materiál

- impendance: 4 Ohm
- kmitočtový rozsah: 
 60 Hz – 5 kHz
- hudební výkon: 40W
- hmotnost reproduktoru: 0,65 kg

- montáž je nutno provést u  
autorizovaného partnera Škoda

- stellt markante Verbesserung 
 der Schallwiedergabe
- für alle Octavia Modelle

- Satz enthält:
  - 2 mittlere Basslautsprecher
 - 2 Höhenlautsprecher 
  - elektrische Installation und  

Einbaumaterial

- Impedanz: 4 Ohm
- Frequenzbereich:
 60 Hz – 5 kHz
- Leistung: 40 W
- Masse des Lautsprechers: 
 0,65 kg

- Montage nur bei dem  
autorisierten Škoda Partner  
durchführen lassen

- brings a substantial 
 improvement of sound
 reproduction
- for all Octavia cars

- set contains:
  - 2 middle bass loudspeakers
  - 2 tweeters
  - wiring and fitting material

- impedance: 4 Ohm
- frequency response:
 60 Hz – 5 kHz
- output: 40 W
- loudspeaker weight: 0,65 kg

- to be fitted solely by the contract 
partners of Škoda Auto
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Adaptér  k mobilnímu telefonu

Handy-Adapter 

Mobile phone holder 

- pro vozy vybavené univerzální 
přípravou pro telefon s držákem 
na přístrojové desce

- umožňuje bezpečné a 
 pohodlné telefonování 
 za jízdy

- für mit universaler Vorbereitung 
für Handy mit dem Halter auf 
dem Gerätebrett ausgestattete 
Fahrzeuge

- ermöglicht sicheres 
 und komfortables 
 Telefonieren während 
 der Fahrt

- for cars equipped with the uni-
versal GSM preparation with 
hands-free holder on the das-
hboard

- enables safe and 
 comfortable phoning during 
 the drive

ATC 600 0xx
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) 
Škoda Superb (3T) – od/ab/from 01/2009
Yeti (5L)

ATC 600 001 – Nokia 6210 / 6310 / 6310i 
ATC 600 002 – Siemens C55 / M55 / S55    

ATC 600 003 – SonyEricsson T610 / T630 
ATC 600 004 – Nokia 6230  
ATC 600 005 – Siemens CX65 / M65  
ATC 600 006 – Siemens S65 
ATC 600 007 – Nokia 6610 / 6610i / 7210 / 7250 / 7250i 

ATC 600 008 – Nokia 6220
ATC 600 009 – Nokia 6020, 6021
ATC 600 010 – Nokia 6820
ATC 600 011 – Nokia 6600*
ATC 600 012 – Motorola V300 / 400 / 500 / 525 / 550 / 
                           600 / 620 / E550
ATC 600 013 – Siemens CX75 
ATC 600 014 – Siemens M75
ATC 600 015 – Siemens C75
ATC 600 016 – Siemens S75

ATC 600 020 – Nokia E50*
ATC 600 021 – Nokia E60*
ATC 600 022 – Nokia 6151
ATC 600 023 – Nokia 6280/6288
ATC 600 024 – Sony-Ericsson K750i, W800i, 
                             W810i, W700i
ATC 600 025 – Sony-Ericsson K510i *
ATC 600 026 – SonyEricsson K610i*
ATC 600 027 – SonyEricsson K800i, K810i*
ATC 600 030 – Nokia 6233
ATC 600 031 – Nokia 6234
ATC 600 033 – Nokia 6300, 6300i 
ATC 600 034 – 3110 Classic/3110 Evolve/ 3109 Classic *
ATC 600 035 – Apple iPhone 
ATC 600 036 – Blackberry 8110/8120*
ATC 600 037 – Nokia E51*
ATC 600 040 - Apple iPhone  3G*

* pouze pro vozy s Bluetooth / nur für Fahrzeuge mit Bluetooth / for cars with Bluetooth only
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Adaptér  k mobilnímu telefonu

Handy-Adapter 

Mobile phone holder 

- pro vozy vybavené univerzální 
přípravou pro telefon UHV LOW, 
UHV HIGH PLUS a UHV HIGH  
s Bluetooth s držákem na  
přístrojové desce

- adaptér je vybaven dvěma  
ovládacími tlačítky

- tlačítko PTT umožňuje přijmutí  
a ukončení hovoru 

- tlačítko PTT umožňuje hlasové 
ovládání handsfree (platí pouze 
pro UHV HIGH PLUS a UHV 
HIGH s BT)

- tlačítko SOS (funkční pouze ve 
voze Superb (3T) – umožňuje 
vytočení tel. čísla 112 pro  
nouzové volání (platí pouze  pro 
UHV LOW)

- tlačítko SOS použité společně  
s PTT umožňuje za jízdy  
zviditelnění a připojení audio 
přehrávače nebo mobilního  
telefonu (platí pouze pro  UHV 
LOW)

- popis funkce  handsfree a 
ovládání jednotlivých funkcí je 
uvedeno v každém návodu k 
obsluze vozu

- für universale  Vorbereitung für 
das Telefon  UHV LOW, UHV 
HIGH PLUS und UHV HIGH 
ausgestattete Fahrzeuge mit 
Bluetooth mit Halter auf dem 
Instrumentenbrett

- der Adapter ist mit zwei  
Steuertasten ausgestattet

- die Taste PTT ermöglicht   
Gesprächsempfang und  

   -beendung
- die Taste PTT ermöglicht   

Steuerung mit Stimme von 
Handsfree (gilt nur für UHV 
HIGH PLUS und UHV HIGH mit 
BT)

- die Taste SOS (nur im Fahrzeug 
Superb (3T) in Funktion  
– ermöglicht Wählen von der 
Telefonnummer 112 für einen 
Notruf (gilt nur für UHV LOW)

- die zusammen mit PPT 
benutzte Taste SOS ermöglicht 
Sichtbarmachung und Anschluss 
vom Audioplayer oder Handy 
bei Fahrt (gilt nur für UHW LOW)

- Funktionsbeschreibung  von 
Handsfree und Steuerung ein-
zelner  Funktionen ist in jeder 
Fahrzeugbedienungsanleitung 
angeführt

- for vehicles equipped with the 
universal preparation for GSM 
UHV LOW, UHV HIGH PLUS and 
UHV HIGH with Bluetooth and 
with dashboard holder

- equipped with two operating 
buttons

- the button PTT enables receiving 
and ending of call

- the button PTT enables voice 
control of handsfree (it is valid 
only for UHV HIGH PLUS and 
UHV HIGH with BT)

- the button SOS (operates in  
Superb (3T) only  – enables  
dialing number 112 for emer-
gency call (it is valid only for 
UHV LOW)

- the button SOS used together 
with button PTT enables visuali-
zation and connection of audio 
player or mobile phone during 
the drive (it is valid only for 
UHW LOW)

- description of  handsfree  
function is mentioned in the  
user manual of the car

  

ATC 800 0xx
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J) 
Superb (3T) 

ATC 800 001 – Nokia E50
ATC 800 002 – Nokia E60
ATC 800 005 – Sony-Ericsson K510i  
ATC 800 006 – Sony-Ericsson K610i
ATC 800 007 – Sony-Ericsson K800i/K810i
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- AZO 600 002A pro vozy 
   bez klimatizace nebo 
   s klimatizací Climatic

- AZO 600 003 pro vozy 
   s klimatizací Climatronic

- sada obsahuje všechny
   potřebné díly pro montáž
   1 DIN autorádia – tj.:
   - držák autorádia
   - krytka přístrojové
     desky
   - elektrická instalace
      s ochranou proti prodření
   - fantomový adaptér 
      pro napájení antény
   - protihluková ochrana
      svazku
   - pojistka
   - montážní materiál 

AZO 600 002A
AZO 600 003
Octavia, Octavia Combi

- AZO 600 002A für Fahrzeuge
   ohne Klimaanlage oder 
   mit Climatic-Klimaanlage

- AZO 600 003 für Fahrzeuge
   mit Climatronic-Klimaanlage

- Satz enthält alle für den 
   1 DIN-Autoradio-Einbau
   nötigen Teile:
   - Autoradiohalter
   - Armaturentafelblende
   - Elektroinstallation mit dem 
      Schutz gegen Durchscheuern
   - Phantomadapter für 
      die Antennenversorgung
   - Leitungssatz mit Lärmschutz
   - Sicherung
   - Einbaumaterial

- AZO 600 002A for cars without
   air-condition or with Climatic 
   air-condition

- AZO 600 003 for cars with
  Climatronic air-condition

- kit contains all parts necessary
   for fitting of the 1 DIN car radio:
   - car radio holder
   - dashboard cover
   - electric installation with wear
      through protection
   - phantom adapter for aerial 
      power supply 
   - wiring with noise protection
   - safety-fuse
   - fitting material

Sada pro montáž 1 DIN autorádia

Satz für 1 DIN-Autoradio-Einbau

Kit for fitting of the 1 DIN car radio
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Propojovací kabel pro MDI

Verbindungskabel für MDI

Connecting cabel for MDI

AZO 800 001
AZO 800 002
AZO 800 003
AZO 800 004
Octavia, Octavia Combi
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
Superb (3T), Superb Combi (3T)
Yeti (5L)

- pro vozy Octavia od KT 45/2008
- pro vozy Fabia, Fabia Combi (5J) 

a Roomster od KT 13/2010
- propojovací kabel pro MDI 

-Mobile Device Interface - roz-
hraní pro připojení externího 
audiozařízení

- AZO 800 001  
- iPod/iPhone-MDI 

- AZO 800 002 - USB-MDI
- AZO 800 003 - miniUSB-MDI
- AZO 800 004 - jack 3,5mm-MDI

- hudební data z připojeného  
zařízení se zobrazují na  
informačním displeji nebo

 na displeji autorádia nebo  
navigace

- zařízení můžete po připojení 
ovládat přes multifunkční volant 
nebo přímo na

  autorádiu nebo navigaci

- für Octavia Fahrzeuge  
ab KW 45/2008

- für Fabia, Fabia Combi (5J) und 
Roomster ab KW 13/2010

- Verbindungskabel für MDI 
-Mobile Device Interface - 
Schnittstelle für Anschluss einer 
externer Audioanlage

- AZO 800 001  
- iPod/iPhone-MDI 

- AZO 800 002 - USB - MDI
- AZO 800 003 - miniUSB - MDI
- AZO 800 004  

- jack 3,5mm - MDI

- Musikdaten von  
angeschlossener Anlage bilden 
sich am Informationsdisplay 
oder am Display des Autoradios 
oder des Navigationsgerätes ab

- Sie können die Anlage nach  
dem Anschluss über ein  
Multifunktionslenkrad oder 
direkt am Autoradio oder am 
Navigationsgerät betätigen

- for Octavia cars  
from CW 45/2008

- for Fabia, Fabia Combi (5J) and 
Roomster from CW 13/2010

- connecting cabel for MDI 
– Mobile Device Interface – 
Interface for connecting an 
external audio device

- AZO 800 001  
- iPod/iPhone-MDI 

- AZO 800 002 - USB - MDI
- AZO 800 003 - miniUSB - MDI
- AZO 800 004  

- jack 3,5mm - MDI

- music data from the connected 
devices are shown on the  
information display or on the 
display of your radio or your 
navigation

- devices can be used after  
connecting them via the  
multifunction steering wheel or 
directly to the radio or to the 
navigation
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5L0 065 400
BCH 009 001
BDB 600 001A
BDB 600 002A
BEA 600 002A
BEA 609 001
BHW 000 005

BKA 600 003A

BKA 700 001
BKA 700 002

Autochladnička (objem 15 l)/ Autokühlbox (Inhalt 15 l)/ Car cool box (capacity 15 l)
Autochladnička (objem 6 l)/ Autokühlbox (Inhalt 6 l)/ Car cool box (capacity 6 l)
Sada náhradních žárovek/ Glühlampen – Ersatzkasten/ Spare bulb set
Sada náhradních žárovek/ Glühlampen – Ersatzkasten/ Spare bulb set
Tempomat/ Geschwindigkeitsregelanlage/ Cruise control
Zadní parkovací asistent/ Einparkhilfe hinten/ Rear parking assistant
Dálkové ovládání pro sériové nezávislé topení/ Fernbedienung für die Serienstandheizung/ 
Remote control for serial independent heating
Dálkové ovládání centrálního zamykání/ Fernbedienung der Zentralverriegelung/ Remote  
control for central locking
Autoalarm/ Alarmanlage/ Car security alarm
Autoalarm/ Alarmanlage/ Car security alarm
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- termoelektrický chladící box  
o vnitřním objemu 15 l

- napájení z 12 V zásuvky

- rozměry (46,2x28,2x32,8cm)
- vnitřní prostor 

(35,8x20,4x26,1cm)
- hmotnost: 5,2 kg
- chladící výkon: až 20°C pod  

úroveň venkovní teploty
- přepnutím lze změnit na  

termobox  
– ohřevný výkon: 65°C

- tyto funkce potvrzeny  
LED diodami:

 zelená – chlazení
 červená – ohřívání
- ochrana baterie proti vybití
- do boxu lze vložit 1,5 až  

2 litrové láhve
- box možné ukotvit na sedadlo 

úchytem pro bezpečnostní pás a 
výsuvnou konzolou mezi sedák a 
opěradlo

- box vybaven sklopnou poličkou 
na drobné potraviny a drátěným 
programem pro uložení dvou 
lahví

Autochladnička (objem 15 l)

Autokühlbox (Inhalt 15 l)

Car cool box (capacity 15 l)

5L0 065 400

- Thermoelektrische Kühlbox mit 
einem Volumen von 15 l

- Versorgung über eine 12 V 
Steckdose

- Abmaße (46,2x28,2x32,8cm)
- Innenraum
   (35,8x20,4x26,1cm) 
- Gewicht: 5,2 kg
- Kühlleistung: bis 20°C unter der 

Außentemperatur
- Umschaltmöglichkeit auf 

Thermobox  
– Wärmeleistung: 65°C

- Diese  Funktionen durch LED 
Anzeigen bestätigt:

 grün – Kühlung
 rot – Erwärmung
- Batterieschutz gegen Ausladung
- in die Box können 1,5 bis 2-Liter 

Flaschen eingelegt werden
- die Box kann auf dem Sitz 

mit Hilfe von Aufnahme des 
Sicherheitsgurtes und auszih- 
barer Konsole zwischen den Sitz 
und die Lehne geankert werden

- die Box ist mit einem Klappregal 
für kleinteilige Lebensmittel und 
mit einem Drahtprogramm  zum 
Aufbewahren von zwei Flaschen 
ausgestattet 

- thermoelectric cooler with inner 
capacity 15 l

- power supply 12 V to the  
cigarette lighter socket

- dimensions (46,2x28,2x32,8cm)
- inner space  

(35,8x20,4x26,1cm)
- weight: 5,2 kg
- cooling: up to 20°C below  

outside temperature
- can be changed to the  

thermobox by a sliding switch   
– heating up to 65°C

- these functions are confirmed 
by LEDs:

 green – cooling
 red – warming 
- active battery security
- accommodates 1.5- and 2-litre 

bottles
- box possible to fix on the  

vehicle seat with the safety belt 
and extensible fastening rail 
between seat and backrest

- box equipped with fold-up grid 
tray and wire program for  
placing two bottles
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- autochladnička o vnitřním  
objemu 6 l

- obsahuje 2 samostatně chlazené 
držáky na nápoje

- možnost uchycení na sedačku 
pomocí bezpečnostního pásu

- na víku praktická gumová pod-
ložka pro odkládání drobností

- pro přenos slouží odnímatelný 
popruh

- napájení z 12 V zásuvky
- rozměry (42x23,5x20 cm)
- hmotnost: 3,1 kg
- vybavena automatickým termo-

statem
- chladící výkon: 20°C pod úroveň 

venkovní teploty, min. + 5°C
- přepnutím lze změnit na termo-

box – ohřevný výkon: 65°C
- tyto funkce potvrzeny LED 
   diodami:
 zelená – chlazení
 červená – ohřívání

Autochladnička (objem 6 l)

Autokühlbox (Inhalt 6 l)

Car cool box (capacity 6 l)

BCH 009 001

- Autokühlbox mit einem 
Volumen von 6 l

- enthält 2 Getränkefächer
- Befestigung mit dem 

Sicherheitsgurt
- im Deckel eingelegt eine 

Gummiplatte zum Ablegen klei-
ner Gegenstände

- abnehmbarer Tragegürtel
- Versorgung über eine 12 V 

Steckdose
- Abmaße (42x23,5x20 cm)
- Gewicht: 3,1 kg
- mit einem automatischen 

Termostat ausgestattet
- Kühlleistung: 20°C unter der 

Außentemperatur, min. + 5°C
- Umschaltmöglichkeit auf 

Termobox – Wärme: 65°C
- LED Anzeigen:
 Grün – Kühlung
 Rot – Termovorgang

- car cool box with inner 
  capacity 6 l
- contains 2 separately cooled 

beverage holders
- possible to fix it on the seat with 

the seat belt
- practical rubber pad on the cool 

box lid to lay small items on it
- removable shoulder belt for 

transportation
- power supply 12 V to the 
  cigarette lighter socket
- dimensions (42x23,5x20 cm)
- weight: 3,1 kg
- equipped with automatic 
  thermostat
- cooling: 20°C below outside 

temperature, min. + 5°C
- can be changed to the 
   thermobox by a sliding switch  

– heating up to 65°C
- these functions are confirmed 

by LEDs:
 green – cooling
 red – warming 
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- sada obsahuje všechny  
náhradní žárovky nutné pro 
zajištění vnějšího osvětlení vozu

- BDB 600 001A – pro vozy   
s klasickými světlomety

- BDB 600 002A – pro vozy    
s xenonovými světlomety

Sada náhradních žárovek

Glühlampen – Ersatzkasten

Spare bulb set

BDB 600 001A
BDB 600 002A
Octavia, Octavia Combi

- Satzinhalt: Sämtliche Ersatz-
glühlampen zur Sicherung der 
Wagenaußenbeleuchtung

- BDB 600 001A – für 
Fahrzeuge mit den klassischen 
Scheinwerfern

- BDB 600 002A – für Fahrzeuge 
mit den Xenonscheinwerfern

- set contains all spare
  bulbs necessary for
  exterior illumination

- BDB 600 001A – for cars with 
classic headlamps

- BDB 600 002A – for cars with 
Xenon headlamps
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-určen pro všechny motorizace
-sada obsahuje ovládací páčku a 

elektrický svazek
- slouží k udržení konstantní  

rychlosti, min. 30 km/h
- změnu nastavené rychlosti lze 

provést pomocí „kolíbky“ na 
ovládací páčce

- montáž je nutno provést  
u autorizovaného partnera 
Škoda

Tempomat

Geschwindigkeitsregelanlage

Cruise control

BEA 600 002A
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)
Yeti (5L)

- für alle Motorisierungen gültig
- der Satz umfasst Betätigungs-

hebel und Leitungssatz
- dient zur Erhaltung der  

konstanten Geschwindigkeit, 
min. 30 km/h

- die Verstellung der 
Geschwindigkeit erfolgt durch 
den Wiegenschalter auf dem 
Betätigungshebel  

- Montage nur bei dem  
autorisierten Škoda Partner  
durchführen lassen

- available for all engines
- set contains control lever and 

wiring
- serves for keeping constant 

speed, min. 30 km/h
- set speed can be changed by 

cradle on the control lever
- fitting only at authorized Škoda 

partner 



02
ELEKTROINSTALACE
ELEKTROINSTALLATION
ELECTRICAL EQUIPMENT



02
ELEKTROINSTALACE
ELEKTROINSTALLATION
ELECTRICAL EQUIPMENT

- sada obsahuje 4 senzory,  
elektrickou kabeláž, malý  
reproduktor a upevňovací  
materiál

- umístění senzorů je do zadního 
nárazníku

- zařízení akusticky a pomocí 
LED-diody i opticky signalizuje 
velikost volného prostoru za 
vozem

- nepodporuje zobrazování  
informací na displeji autorádia

- určen i pro spoiler zadního 
nárazníku FAA 610 002

- náhradní senzor  
středový Ø 18 mm  
objednávejte pod  
obj. č. BEA 609 001 01

- náhradní senzor  
rohový Ø 18 mm  
objednávejte pod  
obj. č. BEA 609 001 02

- Satz enthält 4 Sensoren,
 elektrische Verkabelung, kleinen 

Lautsprecher und
 Befestigungsmaterial
- die Befestigung der Sensoren 

erfolgt in den Stossfänger hinten 
- akustische und optische (LED-

Diode) Signalisierung vom 
Freiraum hinter dem Fahrzeug

- keine Information-Abbildung auf 
dem Autoradio-Display

- auch für die Heckschürze FAA 
610 002 geeignet

- Ersatz-Parksensor -  
Mitte Ø 18 mm unter  
BEA 609 001 01 bestellbar

- Ersatz-Parksensor -  
Ecke Ø 18 mm unter  
BEA 609 001 02 bestellbar

- set contains 4 sensors,
 connecting cables, small
 loudspeaker and fitting material

- sensors fixed in the rear bumper

- acoustic and optical (LED diode) 
signaling of free space behind 
the car

- no displaying of information on 
car radio display

- usable also for rear bumper 
spoiler FAA 610 002 

- spare sensor -  
middle Ø 18 mm  
order No. BEA 609 001 01

- spare sensor -  
corner Ø 18 mm  
order No. BEA 609 001 02

BEA 609 001
Octavia, Octavia Combi

Zadní parkovací asistent

Einparkhilfe hinten

Rear parking assistant
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- dálkové ovládání nezávislého 
topení z mimořádné výbavy 
(PHC)

- pomocí dálkového ovládání lze 
zapínat a vypínat vytápění

- dosah: 250 m ve volném  
prostranství, s plně nabitými 
bateriemi až 500 m

- min. vzdálenost pro zapnutí/
vypnutí vytápění 2 metry mezi 
vozidlem a dálkovým ovladačem

BHW 000 005
Octavia, Octavia Combi

- Fernbedienung für die 
Serienstandheizung der 
Sonderausstattung (PHC)

- Ein- und Ausschalten der 
Standheizung

- Reichweite: 250 m im  
freien Raum, mit voll geladenen 
Batterien bis zu 500 m

- Mindestentfernung zwischen 
der Bedieneinheit und dem 
Fahrzeug zur Ein-/ Ausschaltung 
der Standheizung sind 2 m

- remote control for serial  
independent heating from  
optional equipment (PHC)

- with the remote control the  
heating can be easily switched 
on and off

- range: 250 meters in an open 
area is ensured, up to 500 
meters when full batteries

- heating possible to switch on/off 
when at least 2 meters between 
the remote control and the 
vehicle

Dálkové ovládání pro sériové nezávislé topení 

Fernbedienung für die Serienstandheizung

Remote control for serial independent heating
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- zařízení slouží k odemknutí a 
zamknutí centrálního zamykání 
pomocí dálkových ovladačů

- souprava obsahuje kompletní 
svazek elektrické instalace,  
přijímací jednotku  
a dva ovladače

- dosah cca 10 m

Dálkové ovládání centrálního zamykání

Fernbedienung der Zentralverriegelung

Remote control for central locking 

BKA 600 003A
Octavia, Octavia Combi
Yeti (5L)

- diese Vorrichtung dient zum 
Öffnen und Schließen der 
Zentralverriegelung mittels 
Fernbedienung

- Set enthält einen  
kompletten Kabelstrang für 
die Elektroinstallation, eine 
Empfangseinheit und zwei 
Betätiger

- Bereich ca. 10 m

- for remote door unlocking and 
locking using remote control 
units

- set contains complete cable 
harness, receiving unit, and two 
remote control units

- range about 10 m
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- BKA 700 001 zákl. sada pro vozy se 
sériovým dálkovým ovládáním 

- BKA 700 002 zákl. sada pro vozy 
Roomster , Fabia (5J), Octavia (1Z)  
a Yeti (5L) bez dálkového ovládání

- 5J0 071 763 sada pro dodatečnou 
montáž BKA 700 001 nebo  
BKA 700 002 do vozů Roomster a 
Fabia (5J) – pro vozy  
od  KT 13/2010

- BKA 700 005 rozšiřující sada pro 
dodatečnou montáž do vozů  
Roomster a Fabia (5J) bez  
centrálního zamykání - pro vozy  
do KT 13/2010

- BKA 800 001 sada pro dodatečnou  
montáž BKA 700 001 do vozu 
Superb (3T) 

- BKA 600 004 sada pro dodatečnou 
montáž BKA 700 001 nebo  
BKA 700 002 do vozu Octavia (1Z)

- BKA 630 001 sada pro dodatečnou 
montáž BKA 700 001 nebo  
BKA 700 002 do vozu Yeti (5L)

- elektrická instalace připravena pro 
komfortní montáž

- přizpůsobeno pro komunikaci s 
datovým vedením CAN-Comfort

- skryté umístění ultrazvukových  
snímačů (shodné se sériovým  
provedením) 

- BKA 700 001 ovládán sériovým  
dálkovým ovladačem 

- BKA 700 002 ovládán  
dvoutlačítkovým dálkovým  
ovladačem

- připraveno pro připojení GSM/GPS 
pageru

- dosah cca 10 m (ve volném  
prostoru)

- možnost blokace elektrického  
zařízení (10 A)

Autoalarm

Alarmanlage

Car security alarm

BKA 700 001
BKA 700 002
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)
Yeti (5L) 

- BKA 700 001 Basissatz für 
Fahrzeuge mit Serienfernbedienung

- BKA 700 002 Basissatz für 
Fahrzeuge Roomster, Fabia (5J), 
Octavia (1Z) und Yeti (5L) ohne 
Serienfernbedienung

- 5J0 071 763 Nachrüstsatz für die 
Einbau BKA 700 001 oder  
BKA 700 002 in die Fahrzeuge  
Roomster und Fabia (5J) – für 
Fahrzeuge ab KW 13/2010

- BKA 700 005 erweiterter 
Nachrüstsatz für Fahrzeuge 
Roomster und Fabia (5J) ohne 
Zentralverriegelung – für Fahrzeuge 
bis KW 13/2010

- BKA 800 001 Nachrüstsatz für die 
Einbau BKA 700 001 ins Fahrzeug 
Superb (3T)  

- BKA 600 004 Nachrüstsatz für die 
Einbau BKA 700 001 oder  
BKA 700 002 ins Fahrzeug  
Octavia (1Z)

- BKA 630 001 Nachrüstsatz für die 
Einbau BKA 700 001 oder  
BKA 700 002 ins Fahrzeug Yeti (5L)

-  elektrische Installation einbaubereit 
-  angepasst für die Kommunikation 

mit der Fahrzeugleitung  
CAN-Comfort

-  versteckte Platzierung der  
Ultraschall-Sensoren (identisch mit 
der Serie)

-  BKA 700 001 wird mit der serien-
mäßigen Fernbedienung bedient

-  BKA 700 002 wird mit der mitgelie-
ferten Fernbedienung bedient

-  für den GSM/GPS-Pager-Anschluss 
vorbereitet

-  Reichweite von ca. 10 m (in freiem 
Raum)

- Sperrung der elektrischen Anlagen 
möglich (10 A)

- BKA 700 001 basic kit for cars with 
serial remote control

- BKA 700 002 basic kit for Roomster, 
Fabia (5J), Octavia (1Z) and Yeti (5L) 
cars without remote control

- 5J0 071 763 kit for additional fitting 
of BKA 700 001 or BKA 700 002 into 
the Roomster and Fabia (5J) cars   
- for cars from CW 13/2010

- BKA 700 005 kit for additional 
fitting into the Roomster and Fabia 
(5J) cars without central locking 
system  
- for cars till  CW 13/2010

- BKA 800 001 kit for additional  
fitting of BKA 700 001 into the 
Superb (3T) cars

- BKA 600 004 kit for additional  
fitting of BKA 700 001  
or BKA 700 002 into the  
Octavia (1Z) cars

- BKA 630 001 kit for additional  
fitting of BKA 700 001  
or BKA 700 002 into the  
Yeti (5L)cars

  
- electric installation ready for  

comfortable fitting
- adjusted for communication with 

CAN-Comfort car wiring 
- hidden position of ultrasonic  

sensors (identical with serial  
version)

- BKA 700 001 controlled with serial 
remote controller 

- BKA 700 002 controlled with   
2-button remote controller

- ready for a GSM/GPS pager  
connection

- range about 10 m (in free space)
- possible to block an electric  

equipment (10 A)
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1Z0 071 435
1Z0 071 435A
1Z0 071 492
1Z0 071 492A
1Z0 071 494
1Z0 071 494A
1Z0 071 496
1Z0 071 498
1Z0 601 011
1Z0 601 011A
CCA 600 001
CCA 600 002
CCA 600 003
CCA 600 004
CCA 600 005
CCB 600 006
CCB 600 008
CCH 600 007
CCH 600 008
CCH 600 009
CCR 600 004
CCR 600 005
CCX 800 003
CDB 600 001
CDZ 600 001
CDZ 600 002
CEP 300 002A
CEP 300 003A
CEP 800 001
CFA 071 004

Velkoplošné kryty kol/ Radzierblenden/ Hub covers
Velkoplošné kryty kol/ Radzierblenden/ Hub covers
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kompletní rezervní kolo/ Reserverad/ Spare wheel
Kompletní rezervní kolo/ Reserverad/ Spare wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Kolo z lehké slitiny/ Leichtmetallrad/ Sport alloy wheel
Velkoplošné kryty kol/ Radzierblenden/ Hub covers
Velkoplošné kryty kol/ Radzierblenden/ Hub covers
Velkoplošné kryty kol/ Radzierblenden/ Hub covers
Sněhové řetězy/ Schneeketten/ Snow chains
Sněhové řetězy/ Schneeketten/ Snow chains
Sněhové řetězy/ Schneeketten/ Snow chains
Bezpečnostní šrouby kol/ Sicherheitsradschrauben/ Safety bolt set
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Velkoplošné kryty kol

Radzierblenden

Hub covers

“Gaspra”

1Z0 071 435
Octavia, Octavia Combi

- sada 4 plastových krytů kol pro 
ocelové ráfky 6J x 15“

- vyrobeny z odolného plastu
- snadno udržovatelné

- 4 Kunststoff-Radzierblenden
  für Stahlfelgen 6, x 15“
- aus standfestem Kunststoff 
  hergestellt
- einfache Pflege 

- 4-piece set of plastic covers
  for steel rims 6J x 15“
- produced from durable 
  plastic
- easy care

- sada 4 plastových krytů kol pro 
ocelové ráfky 6,5J x 16“

- vyrobeny z odolného plastu
- snadno udržovatelné

1Z0 071 435A
Octavia, Octavia Combi

- 4 Kunststoff-Radzierblenden
  für Stahlfelgen 6,5J x 16“
- aus standfestem Kunststoff 
  hergestellt
- einfache Pflege 

- 4-piece set of plastic covers
  for steel rims 6,5J x 16“
- produced from durable 
  plastic
- easy care

Velkoplošné kryty kol

Radzierblenden

Hub covers

“Freedom”
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Deimos”

1Z0 071 492
Octavia, Octavia Combi

- 6 x 15 H2, ET 47
- pneu 195/65 R15

- 6 x 15 H2, ET 47
- Reifen 195/65 R15

- 6 x 15 H2, ET 47
- tyres 195/65 R15

- 6,5 x 15 H2, ET 50
- pneu 205/60 R15

1Z0 071 492A
Octavia, Octavia Combi

- 6,5 x 15 H2, ET 50
- Reifen 205/60 R15

- 6,5 x 15 H2, ET 50
- tyres 205/60 R15

Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Pyxis”
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Crateris”

1Z0 071 494
Octavia, Octavia Combi

- 6,5 x 16 H2, ET 50
- pneu 205/55 R16

- 6,5 x 16 H2, ET 50
- Reifen 205/55 R16

- 6,5 x 16 H2, ET 50
- tyres 205/55 R16

- 6,5 x 16 H2, ET 50
- pneu 205/55 R16

1Z0 071 494A
Octavia, Octavia Combi

- 6,5 x 16 H2, ET 50
- Reifen 205/55 R16

- 6,5 x 16 H2, ET 50
- tyres 205/55 R16

Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Draconis”
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Cepeus”

1Z0 071 496
Octavia, Octavia Combi

- 7 x 17 H2, ET 54
- pneu 225/45 R17

- 7 x 17 H2, ET 54
- Reifen 225/45 R17

- 7 x 17 H2, ET 54
- tyres 225/45 R17
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Neptune”

1Z0 071 498
Octavia, Octavia Combi

- 7,5 x 18 H2, ET 51
- pneu 225/40 R18
- pouze pro modely RS

- 7,5 x 18 H2, ET 51
- Reifen 225/40 R18
- nur für RS-Modelle bestimmt

- 7,5 x 18 H2, ET 51
- tyres 225/40 R18
- for RS model only
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Kompletní rezervní kolo

Reserverad

Spare wheel

1Z0 601 011
Octavia

- pouze pro vozy vyrobené  
od KT 45/2008

- disk 6,0Jx15 ET 47
- pneu 195/65 R15 91T

- 1Z0 071 108 - sada pro  
výměnu rezervního kola pro  
vůz Octavia (1Z) obsahuje: 
hever, klíč, box na nářadí,  
upevňovací pásek, klíč pro  
upevnění rezervního kola

- nür für Fahrzeuge  
ab KW 45/2008

- Felge 6,0Jx15 ET 47
- Pneu 195/65 R15 91T

- 1Z0 071 108 – Satz für 
Austausch vom Reserverad 
Octavia (1Z) beinhaltet:  
Wagenheber, Schlüssel, 
Werkzeugbox, Befestigungsband, 
Schlüssel für Befestigung des 
Reserverades 

- only for cars made  
from CW 45/2008

- 6.0Jx15 ET 47 
- tyre 195/65 R15 91T

- 1Z0 071 108 – set for  spare 
wheel change for Octavia (1Z) 
contains: lifting jack, spanner, 
tool box, fastening strap, screw 
for fastening  the spare wheel
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Kompletní rezervní kolo

Reserverad

Spare wheel

1Z0 601 011A
Octavia L&K
Octavia RS
Octavia Scout

- disk 7,0Jx16“ ET 45
- pneu 205/55 R16

- 1Z0 071 108A - sada pro  
výměnu rezervního kola pro vůz 
Octavia L&K, RS, Scout

   obsahuje: hever, klíč, box na 
nářadí, upevňovací pásek, klíč 
pro upevnění rezervního kola

- Felge 7,0Jx16“ ET 45
- Pneu 205/55 R16

- 1Z0 071 108A– Satz für 
Austausch vom Reserverad 
Octavia L&K, RS, Scout  
beinhaltet: Wagenheber, 
Schlüssel, Werkzeugbox, 
Befestigungsband, Schlüssel für 
Befestigung des Reserverades      

- 7.0Jx16 “ ET 45 
- tyre 205/55 R16

- 1Z0 071 108A– set for  spare 
wheel change for Octavia L&K, 
RS, Scout ) contains: lifting jack, 
spanner, tool box, fastening 
strap, screw for fastening  the 
spare wheel
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Twister”

CCA 600 001
Octavia, Octavia Combi

- 6,5J x 16 H2, ET 50
- pneu 205/55 R16

– 6,5J x 16 H2, ET 50
– Reifen 205/55 R16

– 6,5J x 16 H2, ET 50
– tyre  205/55 R16

- 7J x 17 H2, ET 54
- pneu 225/45 R17

CCA 600 002
Octavia, Octavia Combi

– 7J x 17 H2, ET 54
– Reifen 225/45 R17

– 7J x 17 H2, ET 54
– tyre 225/45 R17

Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Sputnik”
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Orion”

CCA 600 003
Octavia, Octavia Combi

– 6J x 15 H2, ET 47
- pneu 195/65 R15 
– vhodné pro použití sněhových 
   řetězů CEP 300 002A

– 6J x 15 H2, ET 47
- Reifen 195/65 R15 
- bestimmt für Anwendung der 

Schneeketten CEP 300 002A 

– 6J x 15 H2, ET 47
- tyre 195/65 R15
– fit for using of snow chains 
   CEP 300 002A

– 7 x 17 H2, ET 54
– pneu 225/45 R17

CCA 600 004
Octavia, Octavia Combi

– 7 x 17 H2, ET 54
– Reifen 225/45 R17

– 7 x 17 H2, ET 54
– tyre 225/45 R17

Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Pallas”
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Lyra”

CCA 600 005
Octavia, Octavia Combi

- 6,5 x 16 H2, ET 50
- pneu 205/55 R16

– 6,5 x 16 H2, ET 50
– Reifen 205/55 R16

– 6,5 x 16 H2, ET 50
– tyre 205/55 R16



03
KOLA
RÄDER
WHEELS



03
KOLA
RÄDER
WHEELS

Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Sirius”

CCB 600 006
Octavia, Octavia Combi

- 6,5J  x 16 H2, ET 50
- pneu 205/55 R16

- 6,5J  x 16 H2, ET 50
– Reifen 205/55 R16

- 6,5J  x 16 H2, ET 50
– tyre 205/55 R16

– 7J x 17 H2, ET 54
– pneu 225/45 R17

CCB 600 008
Octavia, Octavia Combi

– 7J x 17 H2, ET 54
– Reifen 225/45 R17

– 7J x 17 H2, ET 54
– tyre 225/45 R17

Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Pegasus”
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Apollon”

CCH 600 007
Octavia, Octavia Combi

  - 6,5J x 16 H2, ET 50
  - pneu 205/55 R16

– 6,5J x 16 H2, ET 50
– Reifen 205/55 R16

– 6,5J x 16 H2, ET 50
– tyre 205/55 R16

- 7 x 17 H2, ET 54
- pneu 225/45 R17

- převzato z modelu RS

CCH 600 008
Octavia, Octavia Combi

- 7 x 17 H2, ET 54
- Reifen 225/45 R17

- vom RS-Modell übernommen

- 7 x 17 H2, ET 54
- tyres 225/45 R17

- identical with RS model

Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Zenith“
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Zenith“

CCH 600 009
Octavia, Octavia Combi

- 7,5 x 18 H2, ET 51
- pneu 225/40 R18

- pouze pro modely RS

- 7,5 x 18 H2, ET 51
- Reifen 225/40 R18

- nur für RS-Modelle

- 7,5 x 18 H2, ET 51
- tyres 225/40 R18

- for RS model only
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Helios”

CCR 600 004
Octavia, Octavia Combi

- 6,5J x 15 H2, ET 50
- pneu 205/60 R15
- pneu 195/65 R15 – vhodné 
  pro použití sněhových 
  řetězů CEP 300 002A

– 6,5J x 15 H2, ET 50
- Reifen 205/60 R15
- Reifen 195/65 R15 - bestimmt 

für  Anwendung der 
Schneeketten CEP 300 002A 

– 6,5J x 15 H2, ET 50
- tyre   205/60 R15
- tyre 195/65 R15– fit for using of 

snow chains CEP 300 002A

- 6,5J x 16 H2, ET 50
– pneu 205/55 R16

CCR 600 005
Octavia, Octavia Combi

- 6,5J x 16 H2, ET 50
– Reifen 205/55 R16

- 6,5J x 16 H2, ET 50
– tyres 205/55 R16

Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Vega”
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Kolo z lehké slitiny

Leichtmetallrad 

Sport alloy wheel

“Flash”

CCX 800 003
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)
Yeti (5L)

- 6,0J x 17“, ET 45
- pneu 205/50 R17

- vhodné pro použití
   sněhových řetězů 
 CEP 800 001
 
  

- 6,0J x 17“, ET 45
- Reifen 205/50 R17

- bestimmt für  Anwendung der 
Schneeketten CEP 800 001   

- 6,0J x 17“, ET 45
- tyres 205/50 R17

- designed for use with
   snow chains CEP 800 001
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Velkoplošné kryty kol

Radzierblenden

Hub covers

CDB 600 001 
Octavia, Octavia Combi

- sada čtyř plastových poklic pro 
ocelová kola 6Jx16

- Satz von vier Radzierdeckeln für 
die Stahlfelgen 6Jx16

- set of four plastic wheel
  covers for steel wheels
  6Jx16
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Velkoplošné kryty kol

Radzierblenden

Hub covers

“Castle“

CDZ 600 001
Octavia, Octavia Combi

- sada 4 plastových krytů kol 
   pro ocelové ráfky 6J x 15“
- vyrobeny z odolného plastu
- snadno udržovatelné

 - 4 Kunststoff-Radzierblenden
   für Stahlfelgen 6J x 15“
- aus standfestem Kunststoff 
   hergestellt
- einfache Pflege 

- 4-piece set of plastic covers
   for steel rims 6J x 15“
- produced from durable 
   plastic
- easy care

- sada 4 plastových krytů kol 
   pro ocelové ráfky 6J x 15“
- vyrobeny z odolného plastu
- snadno udržovatelné

CDZ 600 002
Octavia, Octavia Combi

 - 4 Kunststoff-Radzierblenden
   für Stahlfelgen 6J x 15“
- aus standfestem Kunststoff 
   hergestellt
- einfache Pflege 

- 4-piece set of plastic covers
   for steel rims 6J x 15“
- produced from durable 
   plastic
- easy care

Velkoplošné kryty kol

Radzierblenden

Hub covers

“Avantgarda“
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Sněhové řetězy

Schneeketten

Snow chains

CEP 300 002A
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Octavia, Octavia Combi

CEP 300 003A
Octavia Tour, Octavia Tour Combi
Octavia, Octavia Combi
Superb 

- sada sněhových řetězů  
v šikmostopém provedení 
zaručujícím klidnou jízdu 
s velmi dobrou účinností při 
záběru i brzdění

- řetězy jsou baleny 
v plastovém kufříku

- čtyřhranné řetězové články 
jsou vyrobeny z manganem 
legované ušlechtilé oceli  

- řetězy lze snadno namontovat 
bez pojíždění vozem 

- CEP 300 002A 
pro pneu 195/65 R15

- CEP 300 003A 
pro pneu 205/55 R16

  - speciální řetězy s nižším
    profilem a zvýšenou pevností
    z titanu

- Schneekettensatz in
   Schrägspuriger Ausführung
   garantiert eine ruhige Fahrt
   mit sehr guter Wirkung beim
   Anfahren und auch beim
   Bremsen
- die Ketten sind in einem
   Kunstoffkoffer verpackt
- die Vierkantkettenglieder sind
   aus mit Mangan legiertem
   Edelstahl gefertigt
- die Ketten können leicht,
   ohne Bewegen des Autos
   montiert werden

- CEP 300 002A
   für Reifen 195/65 R15

- CEP 300 003A
   für Reifen 205/55 R16 
   - Schneeketten aus  

Niedrigprofiltitan

- set of snow chains with
   diagonal chains for quiet
   driving and excellent
   efficiency for both
   acceleration and breaking

- snow chains are packed
   in a plastic suitcase
- square chain links are made
   of manganese steel alloy

- chains may be easily
   mounted without moving
   with the car

- CEP 300 002A
   for tyres 195/65 R15

- CEP 300 003A
   for tyres 205/55 R16
   - low-profile titanium snow  

 chains
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- sada sněhových řetězů 
  v šikmostopém provedení
   zaručujícím klidnou jízdu
   s velmi dobrou účinností při
   záběru i brzdění
- speciální řetězy s nižším
   profilem článků 
- řetězy jsou baleny
   v plastovém kufříku
- čtyřhranné řetězové články
   jsou vyrobeny z manganem
   legované ušlechtilé oceli  
- řetězy lze snadno namontovat
   bez pojíždění vozem

- pro pneu 205/55 R16 
     205/50 R17

CEP 800 001 
pro pneu/für Reifen/for tyres 205/55 R16
205/50 R17
 
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)
Yeti (5L)

- Schneekettensatz in
   Schrägspuriger Ausführung
   garantiert eine ruhige Fahrt
   mit sehr guter Wirkung beim
   Anfahren und auch beim
   Bremsen
- Schneeketten aus  

Niedrigprofil Gliedern
- die Ketten sind in einem
   Kunstoffkoffer verpackt
- die Vierkantkettenglieder sind
   aus mit Mangan legiertem
   Edelstahl gefertigt
- die Ketten können leicht,
   ohne Bewegen des Autos
   montiert werden

- für Reifen 205/55 R16
       205/50 R17

- set of snow chains with
   diagonal chains for quiet
   driving and excellent
   efficiency for both
   acceleration and breaking
- low-profile  snow chains
- snow chains are packed
   in a plastic suitcase
- square chain links are made
   of manganese steel alloy
- chains may be easily
   mounted without moving
   with the car

- for tyres 205/55 R16
     205/50 R17

Sněhové řetězy

Schneeketten

Snow chains
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Bezpečnostní šrouby kol

Sicherheitsradschrauben

Safety bolt set

CFA 071 004

- sada uzamykatelných šroubů
 slouží k zajištění všech
 výrobcem schválených typů
 kol proti odcizení
- sada obsahuje  
 4 bezpečnostní šrouby  

a 1 speciální adaptér
- dodáváno je 10 různých
 kombinací

- Satz einschließbarer 
Radschrauben zur 
Diebstahlhemmung aller 
vom Hersteller freigegebenen 
Radtypen

- Satzinhalt:
 4 Sicherheitsschrauben  

und 1 Schraubenadapter
- 10 verschiedene 

Lieferkombinationen

- set of wheel bolts protects all
 types of wheels approved by
 manufacturer against theft
- set contains 4 anti-theft bolts 

and 1 adapter
- 10 various combinations are
 delivered
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INSIDE EQUIPMENT

5L0 019 900
5L0 019 900A
5L0 019 900B
5L0 019 900C
5L0 019 905-E
5L0 099 301
3T0 061 127
1Z0 061 221

1Z5 071 195
DAA 610 001
DAA 610 002
DAA 610 003
DAA 620 001
DAA 620 002
DAA 620 003
DCA 600 001A
DCA 600 002A
DCA 600 003A
DCA 600 103A
DCA 600 004A

DCA 600 104A

DCA 620 001
DCC 600 001A
DCC 600 002A
DCD 610 001A 
DCD 620 001
DCE 610 001A
DCE 620 001
DMA 000 010
DMA 009 001
DMA 009 002

DMA 600 003
DMA 620 003
DMA 600 004A
DMA 610 001
DMA 619 001
DMA 629 001
DMB 620 001

DMK 000 001

DMM 620 001
DVC 600 003
DVC 630 001
DVC 630 002
MCM 000 002

Dětská autosedačka Baby One Plus/ Kindersitz Baby One Plus/ Child seat Baby One Plus
Dětská autosedačka Baby One Plus/ Kindersitz Baby One Plus/ Child seat Baby One Plus
Dětská autosedačka Wavo 1-2-3/ Kindersitz Wavo 1-2-3/ Child seat Wavo 1-2-3
Dětská autosedačka Wavo Kind/ Kindersitz Wavo Kind/ Child seat Wavo Kind
Dětská autosedačka ISOFIX G 0/1/ Kindersitz ISOFIX G 0/1/ Child seat ISOFIX G 0/1 
Plyšový Yeti/ Stoffpuppe Yeti/ Yeti plush toy
Ramínko na šaty/ Kleiderbügel/ Clothes hanger
Gumové koberce – 2-dílná sada/ Gummifussmatten – zweiteiliger Satz/ Rubber foot mats  
– 2-piece set
Dělicí mříž/ Trenngitter/ Trunk grille
Mezipodlaha zavazadlového prostoru/ Kofferraum-Zwischenboden/ False boot floor
Bočnice mezipodlahy/ Zwischenbodenseitenwände/ False boot floor sides
Koberec mezipodlahy/ Zwischenbodenmatte/ False boot floor mat
Mezipodlaha zavazadlového prostoru/ Kofferraum-Zwischenboden/ False boot floor
Bočnice mezipodlahy/ Zwischenbodenseitenwände/ False boot floor sides
Koberec mezipodlahy/ Zwischenbodenmatte/ False boot floor mat
Textilní koberce PP/ Textilfußmatten PP/ Textile foot mats PP
Textilní koberce PA/ Textilfußmatten PA/ Textile foot mats PA
Textilní koberce 4x4 PA/ Textilfußmatten 4x4 PA/ Textile foot mats 4x4 PA
Textilní koberce 4x4 PA/ Textilfußmatten 4x4 PA/ Textile foot mats 4x4 PA
Textilní koberce „Sport Line“ PA/ Textilfussmatten „Sport Line“ PA/ Textile foot mats „Sport  
Line“ PA
Textilní koberce „Sport Line“ PA/ Textilfussmatten „Sport Line“ PA/ Textile foot mats „Sport  
Line“ PA
Textilní koberec do kufru 4x4/ Textilmatte für Kofferraum 4x4/ Textile boot mat 4x4
Gumotextilní koberce/ Gummitextilfußmatten/ Rubber textile foot mats
Sada pryžových koberců/ Gummifußmatten/ Rubber foot mats 
Gumotextilní koberec/ Gummitextilmatte/ Rubber/textile mat
Gumotextilní koberec/ Gummitextilmatte/ Rubber/textile mat
Plastová vana/ Kunststoffwanne/ Plastic boot dish
Plastová vana/ Kunststoffwanne/ Plastic boot dish
Vak na lyžařské boty/ Skischuhsack/ Ski boot sack
Ochranný potah zadních sedadel/ Rücksitzschutzdecke/ Protective rear bench cover
Dvojitá síť mezi přední sedadla/ Doppeltes Netz zwischen Vordersitze/ Double net between front 
seats
Síťový program/ Netzprogramm/ Netting system
Síťový program/ Netzprogramm/ Netting system
Vak na lyže/ Skisack/ Ski sack
Odkládací vak pod zadní plato/ Hutablagegepäcktasche/ Storage bag under boot shelf
Přepravní vodotěsná vložka/ Wasserdichte Kofferraumeinlage/ Waterproof boot liner
Přepravní vodotěsná vložka/ Wasserdichte Kofferraumeinlage/ Waterproof boot liner
Odkládací schránka za zadní sedadla/ Ablagekasten hinter den Rücksitz/ Storage box behind back 
seats
Unibag - univerzální přenosná taška/ Unibag – tragbare Universaltasche/ Unibag – all-purpose 
portable bag 
Dělicí mříž/ Trenngitter/ Trunk grille
Mechanické zabezpečení řazení/ Mechanische Wegfahrsperre / Mechanical drive locking system
Mechanické zabezpečení řazení/ Mechanische Wegfahrsperre/ Mechanical drive locking system
Mechanické zabezpečení řazení/ Mechanische Wegfahrsperre/ Mechanical drive locking system
Plyšový krtek s odkládací schránkou/ Plüschmaulwurf mit der Ablagebox/ Plush stuffed mole with 
a storage box
Autopotahy/ Schonbezüge/ Seat covers - Active Achat/ Active Achat/ Active Achate
Autopotahy/ Schonbezüge/ Seat covers - Active Antracit/ Active Anthrazit/ Active Anthracite
Autopotahy/ Schonbezüge/ Seat covers - Alcantara šedá/ Alcantara grau/ Alcantara grey
Autopotahy/ Schonbezüge/ Seat covers - Alcantara černá/šedá/ Alcantara schwarz/grau/ 
Alcantara black/grey
Autopotahy/ Schonbezüge/ Seat covers - Alcantara červená/šedá/ Alcantara rot/grau/ Alcantara 
red/grey
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Dětská autosedačka Baby One Plus

Kindersitz Baby One Plus

Child seat Baby One Plus

5L0 019 900
5L0 019 900A

- pro děti do 13 kg
- jednodílná sedačka
- originální potah Škoda
- upevňuje se pomocí  

tříbodového pásu proti směru 
  jízdy
- nízká hmotnost = transport
- náhradní potah  

5L0 061 731-A

  

- für Kinder bis 13 kg
- einteiliger Kindersitz
- originaler Škoda-Bezug
- Sitz ist mit 3-Punkt-
   Sicherheitsgurt entgegen 
  der Fahrtrichtung befestigt
- niedriges Gewicht = Transport
- Ersatzbezug für den Kindersitz
 Bestell-Nr. 5L0 061 731-A
  

- for children up to 13 kg
- a one-piece car seat
- original Škoda upholstery 
- seat is attached with the safety 

belt, faces backwards
- low weight = transport
- spare seat upholstery under 

number 5L0 061 731-A
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Dětská autosedačka Wavo 1-2-3

Kindersitz Wavo 1-2-3

Child seat Wavo 1-2-3

5L0 019 900B

- dítě je připoutáno pomocí        
3-bodového bezpečnostního 
pásu, kterým je současně  
fixována i sedačka

- pro děti o hmotnosti 15-36 kg
- výškově nastavitelná hlavová 

opěrka

- originální potah Škoda
- možnost použití na všech 

zadních sedadlech vozu  
vybavených 3-bodovým  
bezpečnostním pásem vozidla

- určeno pro všechny modely 
vozů Škoda

- náhradní potah 5L0 061 731B

- das Kind ist mit 3-Punkt-
Sicherheitsgurt angeschnallt,  
mit dem auch der Kindersitz 
befestigt ist  

- für Kinder mit Körpergewicht 
von 15 bis 36 kg

- Höheneinstellung der Kopfstütze 

- originaler Škoda-Bezug
- Verwendung auf allen 

Rücksitzen möglich, falls ein 
3-Punkt-Sicherheitsgurt  
vorhanden ist

- für alle Škoda Modelle geeignet

- Ersatzbezug für den Kindersitz
 Bestell-Nr. 5L0 061 731B

- child is fastened with 3-point 
safety belt, as well as the child 
seat

- for children of weight 15-36 kg
- height adjustment of the head 

support

- original Škoda upholstery
- possible to use on all rear seats 

when 3-point belt is available
- for all Škoda vehicles available

- spare seat upholstery under 
number 5L0 061 731B
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Dětská autosedačka Wavo Kind

Kindersitz Wavo Kind

Child seat Wavo Kind

5L0 019 900C

- dítě je připoutáno pomocí        
3-bodového bezpečnostního 
pásu, kterým je současně  
fixována i sedačka

- pro děti o hmotnosti 15-36 kg

- originální potah Škoda
- možnost použití na všech  

zadních sedadlech vozu  
vybavených 3-bodovým  
bezpečnostním pásem vozidla

- určeno pro všechny modely 
vozů Škoda

- náhradní potah 5L0 061 731C

- das Kind ist mit 3-Punkt-
Sicherheitsgurt angeschnallt,  
mit dem auch der Kindersitz 
befestigt ist  

- für Kinder mit Körpergewicht 
von 15 bis 36 kg 

- originaler Škoda-Bezug
- Verwendung auf allen 

Rücksitzen möglich, falls ein 
3-Punkt-Sicherheitsgurt  
vorhanden ist

- für alle Škoda Modelle geeignet

- Ersatzbezug für den Kindersitz
 Bestell-Nr. 5L0 061 731C 

- child is fastened with 3-point 
safety belt, as well as the child 
seat

- for children of weight 15-36 kg

- original Škoda upholstery
- possible to use on all rear seats 

when 3-point belt is available
- for all Škoda vehicles available

- spare seat upholstery under 
number 5L0 061 731C
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- možnost upevnění po směru a 
proti směru jízdy

- pro děti o hmotnosti 0-18 kg  
(při použití RWF rámu)  
a 9-18 kg (při použití FWF rámu)

- pro upevnění proti směru jízdy 
nutno použít Isofix rám  
RWF (DDF 000 003A),  
u vozu Yeti (5L0 019 902A)

- pro upevnění po směru jízdy 
nutno použít Isofix rám FWF

 - Octavia, Superb  
   a Superb (3T) (DDF 000 002)

 - Fabia, Fabia (5J), a Octavia   
   Tour (DDF 710 002)

 - Roomster (DDF 770 002)
 - Yeti (5L0 019 902)
- výškově nastavitelné  

bezpečnostní pásy
- poloha spaní
- nový originální potah Škoda
- hlavovou opěrku 5L0 019 903 

nutno použít vždy s rámem  po 
směru jízdy FWF

- u modelů Octavia, Superb (3T) 
a Yeti (5L) možnost upevnění na 
sedadle spolujezdce, pokud je 
sedadlo vybaveno úchyty ISOFIX 
(mimořádná výbava)  
a s ohledem na národní  
 legislativu

5L0 019 905 - E

- Möglichkeit der Befestigung in 
und gegen Fahrtrichtung

- für Kinder mit einem Gewicht 
von 0-18 kg (bei Benutzung vom 
RWF Rahmen) und 9-18 kg (bei 
Benutzung vom FWF Rahmen) 

- für Befestigung gegen die 
Fahrtrichtung ist der Isofix 
Rahmen RWF (DDF 000 003A), 
Yeti (5L0 019 902A) zu benutzen

- Für Befestigung in der 
Fahrtrichtung ist  der Isofix  
Rahmen  FWF zu benutzen.

 - Octavia, Superb und  
   Superb (3T) (DDF 000 002)

 - Fabia, Fabia (5J), Octavia   
   Tour (DDF 710 002)

 - Roomster (DDF 770 002)
  - Yeti (5L0 019 902)
- höhenverstellbare 

Sicherheitsgurte
- Schlaf-Lage
- neuer Originalbezug Škoda
-  es ist notwendig, die Kopfstütze 

5L0 019 903 immer mit 
dem FWF Rahmen (in der 
Fahrrichtung)  zu benutzen

- Bei Modellen Octavia, Superb 
(3T) und Yeti (5L) ist eine 
Möglichkeit der Befestigung auf 
dem Sitz des Beifahrers, falls 
der Sitz mit  dem Halter ISOFIX 
(Sonderausstattung) ausgestattet 
ist und mit Rücksicht auf  
nationale Legislative 

- possible to fit in and against the 
drive direction

- for children of weight 0-18 kg 
(while using RWF frame) and 
9-18 kg (while using FWF frame)

- for fitting  against the drive dire-
ction it is necessary to use Isofix 
RWF fitting frame (DDF 000 
003A), Yeti (5L0 019 902A)

- for fitting in the drive direction 
it is necessary to use Isofix FWF 
fitting frame 

 - Octavia, Superb and Superb    
   (3T) (DDF 000 002)

 - Fabia, Fabia (5J), Octavia   
   Tour (DDF 710 002)

 - Roomster (DDF 770 002) 
- Yeti (5L0 019 902)

- height-adjustable safety belts
- position „sleep“
- new original Škoda upholstery
- necessary to use the headrest 

5L0 019 903 with the FWF frame
- if a passenger seat by car 

models Octavia, Superb (3T) and 
Yeti (5L) is equipped  with ISOFIX 
holders (extra equipment), the 
child seat can be fixed here (with 
respect to national legislature)

Dětská autosedačka ISOFIX G 0/1

Kindersitz ISOFIX G 0/1 
 
Child seat ISOFIX G 0/1 
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- rozměry: 70x40x25 cm 
- Yeti určen děti od 3 let
- čištění provádějte pouze  

povrchově šamponováním

5L0 099 301

- Maulwurfgröße: 70x40x25 cm  
- der Yeti ist für Kinder ab         

3 Jahre geeignet
- nur oberflächlich mit  

Shampoon reinigen

- dimensions: 70x40x25 cm 
- intended for children from  

3 years up
- clean only its surface by  

shampooing  

Plyšový Yeti

Stoffpuppe Yeti

Yeti plush toy
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- dřevěné ramínko vhodné pro 
všechny modely vozů Škoda

- jednoduchá a rychlá manipulace
- šířka: 45 cm

3T0 061 127

- Holzkleiderbügel für alle Škoda 
Modelle

- einfacher und schneller Einbau 
- Breite 45 cm 

- wooden hanger for all Škoda 
models

- easy and quick fitting
- width 45 cm

Ramínko na šaty

Kleiderbügel

Clothes hanger
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- sada 2 gumových koberců  
s nápisem Octavia

- sada obsahuje 2 přední koberce 
s nápisem a fixační materiál

- s obvodovým zvýšeným
   okrajem
- vodě odolné

1Z0 061 221
Octavia, Octavia Combi

- zweiteiliger Satz aus Gummi mit 
Schriftzug Octavia

- Satz enthält 2 vordere Matten 
mit dem Schriftzug und 
Befestigungsmaterial

- mit dem höhere Rand
- wasserdicht

- set of 2 mats made of rubber 
with Octavia inscription

- set contains 2 front mats with 
inscription fixing material

- with raised edge
- waterproof

Gumové koberce – 2-dílná sada

Gummifussmatten – zweiteiliger Satz

Rubber foot mats – 2-piece set
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- pouze pro verze limuzína
- je umístěna za zadními sedadly, 

těsně za hlavovými opěrkami
- brání nežádoucímu posunu 

zavazadel ze zaplněného  
zavazadlového prostoru

- umožňuje 100% využití  
zavazadlového prostoru

- slouží např. k bezpečné  
přepravě zvířat

- jednoduchá montáž
- provedení v černé barvě  

práškovou technologií
- testováno na EHK 17 (zkouška 

průniku zavazadel)

1Z5 071 195
Octavia

- nur für  Limousine
- hinter dem Rücksitz dicht an 

den Kopfstützen eingebaut
- schützt vor der ungewünschten 

Gepäckverschiebung aus dem 
ausgefüllten Kofferraum

- ermöglicht 100%-Nutzung des 
Kofferraums

- dient z.B.für sicheren Transport 
von Tieren

- einfacher Einbau
- Ausführung mit 

Pulvertechnologie in schwarz
- EHK 17-Test 

(Gepäckdurchbruch) erfolgreich 
bestanden

- for  limousine only
- fitted behind back seats close 

behind head rests
- protects from unwanted luggage 

shift from boot
- enables 100% boot usage
- excellent for transport of pets
- easy and quick fitting
- finish with powder technology 

in black
- EHK 17 test (luggage  

penetration) succesfully passed

Dělicí mříž

Trenngitter

Trunk grille
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Mezipodlaha zavazadlového prostoru

Kofferraum-Zwischenboden

False boot floor

DAA 610 001
Octavia 

Bočnice mezipodlahy

Zwischenbodenseitenwände

False boot floor sides

DAA 610 002
Octavia 

Koberec mezipodlahy

Zwischenbodenmatte

False boot floor mat

DAA 610 003
Octavia 

- pro montáž nutné všechny 3 
součásti

- odpovídá sériovému provedení
- nosnost 75 kg
- využitelný objem cca 100 l
- vhodné pro bezpečné umístění 

malých, plochých a případně 
cenných předmětů

- lze použít současně se síťovým 
programem DMA 600 003

- nelze kombinovat s gumotextil-
ním kobercem DCD 610 001

- nelze kombinovat s plastovou 
vanou DCE 610 001 

- für Einbau alle 3 Teile nötig 
- entspricht der Serienausführung
- Tragfähigkeit 75 kg
- ausnutzbares Volumen
  ca. 100 Liter
- für sichere Unterbringung 

von kleinen und wertvollen 
Gegenständen geeignet 

- zusammen mit dem 
Netzprogramm DMA 600 003 
einsatzbar

- nicht zusammen mit der 
Gummitextilmatte

  DCD 610 001 einsetzbar
- nicht zusammen mit der 

Kunststoffwanne 
  DCE 610 001 einsetzbar

- all 3 parts necessary for fitting
- same as the series version
- load capacity 75 kg
- compartment volume cca 100 l
- perfect for safe placement of 

small and valuable objects

- suitable for using together with 
netting system DMA 600 003

- not suitable for using together 
with rubber/textile boot mat 
DCD 610 001

- not suitable for using together 
with plastic boot dish 

  DCE 610 001
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Mezipodlaha zavazadlového prostoru

Kofferraum-Zwischenboden

False boot floor

DAA 620 001
Octavia Combi

Bočnice mezipodlahy

Zwischenbodenseitenwände

False boot floor sides

DAA 620 002
Octavia Combi

Koberec mezipodlahy

Zwischenbodenmatte

False boot floor mat

DAA 620 003
Octavia Combi

- pro montáž nutné všechny 3 
součásti

- odpovídá sériovému provedení
- nosnost 75 kg
- využitelný objem cca 100 l
- vhodné pro bezpečné umístění 

malých, plochých a případně 
cenných předmětů

- lze použít současně s dělicí mříží 
DMM 620 001

- lze použít současně se síťovým 
programem DMA 620 003

- nelze kombinovat s gumotextil-
ním kobercem DCD 620 001

- nelze kombinovat s plastovou 
vanou DCE 620 001 

- für Einbau alle 3 Teile nötig 
- entspricht der Serienausführung
- Tragfähigkeit 75 kg
- ausnutzbares Volumen 
  ca. 100 Liter
- für sichere Unterbringung 

von kleinen und wertvollen 
Gegenständen geeignet 

- zusammen mit dem Trenngitter 
DMM 620 001 einsetzbar

- zusammen mit dem 
Netzprogramm DMA 620 003 
einsetzbar

- nicht zusammen mit der 
Gummitextilmatte

  DCD 620 001 einsetzbar
- nicht zusammen mit der 

Kunststoffwanne 
  DCE 620 001 einsetzbar

- all 3 parts necessary for fitting
- same as the series version
- load capacity 75 kg
- compartment volume cca 100 l
- perfect for safe placement of 

small and valuable objects

- suitable for using together with 
trunk grille DMM 620 001

- suitable for using together with 
netting system DMA 620 003

- not suitable for using together 
with rubber/textile boot mat 
DCD 620 001

- not suitable for using together 
with plastic boot dish 

  DCE 620 001
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Textilní koberce PP

Textilfußmatten PP

Textile foot mats PP

DCA 600 001A
Octavia, Octavia Combi

- sada 4 koberců 
  z polypropylenu (PP)
- sada obsahuje  

2 přední a 2 zadní koberce
- včetně inovovaného fixačního 

materiálu

- vierteiliger Satz aus 
Polypropylen (PP)

- Satz enthält  
2 vordere und 2 hintere Matten

- inklusive erneuertes Füllmittel

- set of 4 mats made of  
polypropylene (PP)

- set contains  
2 front and 2 rear mats

- including innovated fixing  
material
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- sada 4 koberců 
   z polyamidu (PA 6)
- sada obsahuje 
   2 přední a 2 zadní koberce
- včetně inovovaného fixačního 

materiálu

DCA 600 002A
Octavia, Octavia Combi

- vierteiliger Satz aus 
   Polyamid (PA 6)
- Satz enthält  

2 vordere und 2 hintere Matten
- inklusive erneuertes Füllmittel

- set of 4 mats made of
   polyamide (PA 6)
- set contains  

2 front and 2 rear mats
- including innovated fixing  

material

Textilní koberce PA

Textilfußmatten PA

Textile foot mats PA
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Textilní koberce 4x4 PA

Textilfußmatten 4x4 PA

Textile foot mats 4x4 PA

DCA 600 003A
DCA 600 103A
Octavia Combi 4x4

- sada 4 koberců  
z polyamidu (PA 6)

- sada obsahuje  
2 přední a 2 zadní koberce

- včetně inovovaného fixačního 
materiálu

- DCA 600 103A – varianta 
 pro pravostranné řízení

- vierteiliger Satz aus  
Polyamid (PA 6)

- Satz enthält 2 vordere und  
2 hintere Matten

- inklusive erneuertes Füllmittel

- DCA 600 103A – Variante 
 für den Rechtslenker

- set of 4 mats made of  
polyamide (PA)

- set contains  
2 front and 2 rear mats

- including innovated fixing  
material

- DCA 600 103A - version 
 for the right hand drive
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- sada 4 koberců z polyamidu  
(PA 6)

- sada obsahuje 2 přední  
a 2 zadní koberce

- včetně inovovaného fixačního 
materiálu

- DCA 600 104A – varianta 
 pro pravostranné řízení

DCA 600 004A
DCA 600 104A
Octavia, Octavia Combi

- vierteiliger Satz aus Polyamid 
(PA 6)

- Satz enthält 2 vordere und  
2 hintere Matten

- inklusive erneuertes Füllmittel

- DCA 600 104 – Variante 
 für den Rechtslenker

- set of 4 mats made of  
polyamide (PA 6)

- set contains 2 front and  
2 rear mats

- including innovated fixing  
material

- DCA 600 104 - version 
 for the right hand drive

Textilní koberce „Sport Line“ PA

Textilfussmatten „Sport Line“ PA

Textile foot mats „Sport Line“ PA
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- textilní koberec s motivem 4x4
- obšití černou nití
- pro vozy Combi
- vyrobeno z kvalitního polypro-

pylenu (PP)
- vkládá se do zavazadlového 

prostoru
- fixace pomocí 4 úchytných ok
- kopíruje tvar zavazadelníku
- nelze použít současně s mezi-

podlahou zavazadlového pro-
storu

- doplňuje vkládané koberce 
  DCA 600 003 a dekorativní pra-

hové lišty KDA 600 003

DCA 620 001
Octavia Combi 4x4

- Textilmatte mit 4x4 Motiv
- schwarze Umkettelung
- nur für Combi
- aus hochwertigem Polypropylen 

(PP) hergestellt
- für den Kofferraum bestimmt
- Befestigung mit 4 

Befestigungsösen
- ist dem Kofferraum angepasst
- gleichzeitige Verwendung mit 

dem Zwischenboden nicht mög-
lich

- Ergänzung der Textilmatten 
  DCA 600 003 und 

Einstiegsleisten KDA 600 003

- textile boot mat with logo 4x4
- sewn with black thread
- for Combi version only
- material polypropylene (PP)
- fits exactly into the boot
- fixed with 4 fixing clips
- not suitable for using together 

with false boot floor
- 4x4 package consists of:
  mats DCA 600 003 and the 

decorative door sill covers 
  KDA 600 003

Textilní koberec do kufru 4x4

Textilmatte für Kofferraum 4x4

Textile boot mat 4x4



04
VNITŘNÍ VÝBAVA
INNENAUSSTATTUNG
INSIDE EQUIPMENT



04
VNITŘNÍ VÝBAVA
INNENAUSSTATTUNG
INSIDE EQUIPMENT

Gumotextilní koberce

Gummitextilfußmatten

Rubber textile foot mats 

DCC 600 001A
Octavia, Octavia Combi

- sada 4 koberců z gumotextilu

- sada obsahuje  
2 přední a 2 zadní koberce

- odolnost proti otěru je
 zvýšena natavenou látkou

- včetně inovovaného fixačního 
materiálu

- vierteiliger Satz aus Gummitextil

- Satz enthält  
2 vordere und 2 hintere Matten

- Abriebbeständigkeit ist durch
 einen angeschmolzenen Stoff
 erhöht
- inklusive erneuertes 

Befestigungsmaterial

- set of 4 mats made of rubber 
and textile

- set contains  
2 front and 2 rear mats

- welded-in textiles improve
 resistance against scratches

- including innovated fixing mate-
rial
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- sada 4 koberců z kvalitní pryže
- sada obsahuje  

2 přední a 2 zadní koberce
- se zvýšeným obvodovým  

okrajem
- včetně inovovaného fixačního 

materiálu

DCC 600 002A
Octavia, Octavia Combi

- vierteiliger Satz aus 
Qualitätsgummi

- Satz enthält  
2 vordere und 2 hintere Matten

- mit erhöhtem Umfangsrand
- inklusive erneuertes Füllmittel

- set of 4 mats made of top  
rubber

- set contains  
2 front and 2 rear mats

- with raised edge
- including innovated fixing  

material

Sada pryžových koberců

Gummifußmatten

Rubber foot mats
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Gumotextilní koberec 

Gummitextilmatte

Rubber/textile mat

DCD 610 001A
Octavia

DCD 620 001
Octavia Combi

- koberec do zavazadelníku
- pro vozy se 4 úchytnými oky
- odolnost proti otěru zvýšena 

natavenou látkou
- kopíruje tvar zavazadelníku
- nekoliduje se síťovým progra-

mem
- přispívá k omezení nechtěného 

pohybu zavazadel

- Kofferraummatte
- für Fahrzeuge mit 
  4 Befestigungsösen
- Abriebbeständigkeit ist durch
  einen angeschmolzenen Stoff
  erhöht
- passt genau in den Kofferraum
- kollidiert nicht mit dem 

Netzprogramm
- hilft ungewünschte 

Gepäckbewegungen zu vermei-
den

- boot mat
- for cars with 4 fixing clips
- welded-in textiles improve
  resistance against scratches
- fits exactly into the boot
- no collision with the netting 

system
- helps to reduce the unwished 

luggage movement



04
VNITŘNÍ VÝBAVA
INNENAUSSTATTUNG
INSIDE EQUIPMENT



04
VNITŘNÍ VÝBAVA
INNENAUSSTATTUNG
INSIDE EQUIPMENT

- vyrobena z recyklovatelného 
plastu

- dokonale obepíná tvar zavaza-
delníku

- pro vozy se 4 úchytnými oky
- zvýšené 50 mm okraje poskytují 

dokonalou ochranu
- nepropouští tekutiny
- čištění je jednoduché, postačuje 

pouhé otření houbou
- nevyžaduje zvláštní upevnění, 

do zavazadlového prostoru se 
vkládá

DCE 610 001A
Octavia

DCE 620 001
Octavia Combi

- aus verwertbarem Kunststoff
- passt perfekt in den Kofferraum
- für Fahrzeuge mit 
  4 Befestigungsösen
- 50 mm erhöhte Ränder dienen 

zum perfekten Schutz
- wasserdicht
- einfache Pflege
- keine besondere Befestigung 

erforderlich, wird nur eingelegt

- produced from recyclable plastic
- fits perfect into the boot
- for cars with 4 fixing clips
- 50 mm raised edgings serve for 

perfect protection
- waterproof
- easy care
- no special fitting needed, only 

inserted

Plastová vana

Kunststoffwanne

Plastic boot dish
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Vak na lyžařské boty

Skischuhsack

Ski boot sack

DMA 000 010

- zhotoven z nepromokavého, 
lehce omyvatelného materiálu 
PES/PVC

- se švy nepropouštějícími vodu
- určen pro 1 pár lyžařských bot
- max. zatížení 6 kg
- lze použít i jako příruční zavaza-

dlo k převážení nebo přenášení 
lyžařských bot

- aus dem wasserdichten, leicht 
waschbaren PES/PVC-Material 
hergestellt

- wasserdichte Nähte
- für 1 Skischuhpaar geeignet 
- max. Belastung 6 kg
- auch als Handgepäck zum 

Skischuh-Transport benutzbar

- produced from waterproof, easy 
washable PES/PVC-material

- with waterproof seams
- for 1 pair of ski boot
- max. load 6 kg
- possible to use also as a hand 

luggage for ski boot transport 
and handling
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- slouží k ochraně čalounění zad-
ních sedadel, např. při převážení 
psa, kočky atd.

- je možno jej použít i k ochraně 
zavazadlového prostoru

- vyroben z odolného, vodu 
nepropouštějícího materiálu

- upevňuje se pomocí ok, která 
se navléknou za hlavové opěrky 
sedadel

- universální použití

DMA 009 001

- zum Schutz der 
Rücksitzpolsterung, z.B. beim 
Transport von Hund, Katze usw.

- auch zum Kofferraumschutz 
benutzbar

- aus standfestem, wasserdichtem 
Material hergestellt

- mit Ösen befestigt, die an 
Kopfstützen aufgezogen werden

- universale Anwendung

- for protection of rear bench 
upholstery when transporting  
dogs, cats etc.

- possible to use also as a prote-
ction of a boot

- produced from durable, water-
proof material

- fitted with springles at head 
rests

- universal usage

Ochranný potah zadních sedadel

Rücksitzschutzdecke

Protective rear bench cover
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Dvojitá síť mezi přední sedadla

Doppeltes Netz zwischen Vordersitze

Double net between front seats

DMA 009 002

- universální elastická síť
- přehrazuje mezeru mezi opěra-

dly předních sedadel
- upevňuje se za tyčky opěrek hlav 

a konstrukci sedadla.

- universales elastisches Netz
- sperrt die Lücke zwischen 

Vordersitzlehnen
- an den Kopfstützstangen und 

dem Sitzrahmen befestigt

- universal elastic net
- dams gap between front seat 

backrests
- fitted on head rest rods and a 

seat frame
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Síťový program

Netzprogramm

Netting system

DMA 600 003
Octavia

DMA 620 003
Octavia Combi

– praktická sada 2 sítí do 
   zavazadlového prostoru
– zabraňuje pohybu předmětů
   v zavazadlovém prostoru
– upevňuje se za záchytná oka na
   podlaze zavazadlového 
   prostoru a na závěsné háčky
   levého a pravého obložení 
   zavazadlového prostoru

- praktischer Satz von 2 Gepäck- 
raumnetzen 

- verhindern die Bewegung von 
Gepäckstücken im Gepäckraum

- wird an die Einhängeösen auf 
dem Gepäckraumboden und 
an die Aufhängehaken der 
Verkleidung links und rechts im 
Gepäckraum befestigt

- 2 practical nets for boot 
- prevents  things inside the boot 

from moving
- to be fixed to the fastening 

hooks on the boot floor and to 
the hanging hooks of the left 
and right trunk lining
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Vak na lyže

Skisack

Ski sack

DMA 600 004A
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)

- určen pouze pro vozy se zadní 
sklopnou středovou opěrkou

- zhotoven z nepromokavého, 
lehce omyvatelného materiálu 
PES/PVC

- se švy nepropouštějícími vodu
- určen max. pro 4 páry lyží (podle 

typu vázání)
- max. zatížení 24 kg
- pro lyže o max. délce 195 cm 
- lyže se ukládají špičkami 

dopředu, hůlky mezi lyžemi 
špičkami dozadu.

- vak se připevňuje pomocí  
pásu ke střednímu úchytu 
bezpečnostního pásu zadních 
sedadel

- úspěšně absolvoval crash test
- lze použít i jako příruční  

zavazadlo k převážení nebo  
přenášení lyží

- nur für Fahrzeuge mit der  
hinteren Mittelarmlehne

- aus dem wasserdichten, leicht 
waschbaren PES/PVC-Material 
hergestellt

- wasserdichte Nähte
- für max. 4 Skipaare geeignet 

(nach dem Skibindungtsyp)
- max. Belastung 24 kg
- für max. 195 cm lange Skier
- Skier werden mit Skispitzen 

voran hineingelegt, Skistöcke 
dazwischen, zu Skifüßen  
gerichtet

- Skisack wird mit einem  
Gurt zu der mittleren 
Sicherheitsgurtverankerung 
befestigt

- Crash-Test erfolgreich  
bestanden

- auch als Handgepäck zum  
Ski-Transport benutzbar

- only for cars with rear arm rest
- produced from waterproof, easy 

washable PES/PVC-material
- with waterproof seams
- max. for 4 pairs of skis  

(according to ski binding)
- max. load 24 kg
- for max. 195 cm long skis
- skis are to be placed with 

toes direction forward, sticks 
between skis direction backward

- ski sack fixed with the belt to the 
middle safety belt anchorage 
point

- crash test succesfully passed 
- possible to use also as a hand 

luggage for ski transport and 
handling
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Odkládací vak pod zadní plato

Hutablagegepäcktasche

Storage bag under boot shelf

DMA 610 001
Octavia 

– materiál: koženka, barva černá
– slouží k uložení neskladných
   předmětů v automobilu
   a chrání je před znečištěním
– upevňuje se pod zadní plato
– nosnost 1,5 kg

- Material: Kunstleder, schwarz
- dient zur Aufbewahrung der 

sperrigen Gegenstände im 
Fahrzeug und schützt sie vor 
Verschmutzung

- wird unter der Hutablage  
befestigt

- Tragfähigkeit 1,5 kg

- material: black imitation leather
- for storage of unstorable articles 

and protection from dirt
- to be fixed under parcel tray
- maximum load 1,5 kg
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- praktická vodotěsná vložka do 
zavazadlového prostoru

- vyrobeno z pogumovaného, 
nepromokavého, snadno  
omyvatelného materiálu

- chrání povrch zavazadlového 
prostoru před zašpiněním nebo 
poškozením

- upevňuje se na závěsné háčky 
obložení zavazadlového  
prostoru a pomocí suchých zipů

- vložka zároveň chrání před 
zašpiněním od nárazníku vozu  

DMA 619 001
Octavia

DMA 629 001
Octavia Combi

Přepravní vodotěsná vložka

Wasserdichte Kofferraumeinlage

Waterproof boot liner

- praktische wasserdichte 
  Kofferraumeinlage
- aus wasserdichtem,  

gummiertem, leicht  
abwaschbarem Material  
hergestellt 

- Schutz des Kofferraums 
vor Verschmutzung und 
Beschädigung

- Befestigung über Hängehaken 
der Kofferraumverkleidung und 
über Klettverschluss 

- auch Schutz vor Verschmutzung 
von der hinteren Stoßstange

- practical waterproof boot liner
- made of rubbered, waterproof, 

easily washable material
- protects the boot against  

dirtiness or damage
- to be fixed to the hanging hooks 

of the trunk lining and with 
Velcro fasteners

- also protects against getting 
dirty from rear bumper
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Odkládací schránka za zadní sedadla

Ablagekasten hinter den Rücksitz

Storage box behind back seats

DMB 620 001
Octavia Combi  

- vyplňuje prostor pod výklopnou 
částí roletky zavazadlového pro-
storu

- barva onyx
- jednoduchá montáž a 
   demontáž - zacvaknutí
- lze použít současně s dělicí mříží 

DMM 620 001 
- nelze použít současně s mimo-

řádnou výbavou „síťová dělicí 
stěna“ 

- füllt den Raum unter dem kip-
pbaren Teil des Kofferraumrollos

- Farbe Onyx
- einfacher Ein- und Ausbau -ein-

rasten
- zusammen mit dem Trenngitter 

DMM 620 001 einsetzbar
- nicht zusammen mit 

der Sonderausstattung 
“Netztrennwand” einsetzbar      

- fills space under the hinged part 
of the boot roll-top

- Onyx colour
- easy fitting and removal - click
- suitable for using together with 

trunk grille DMM 620 001
- not suitable for using together 

with an extra equipment “partiti-
on net screen“
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Unibag - univerzální přenosná taška

Unibag – tragbare Universaltasche

Unibag – all-purpose portable bag 

DMK 000 001

- univerzální rozkládací taška 
- vyrobena z nepromokavého 

materiálu 
- konstrukce vyztužena plasty ve 

stěnách a dně tašky 
- při sklopení čel lze  

přepravovat dlouhé předměty, 
které lze upevnit vnitřním pásem

- pomocí bezpečnostního pásu 
lze připevnit k jakékoliv sedačce 
ve vozech Škoda

- v zavazadlovém prostoru lze 
upevnit pomocí suchých zipů

- lze přenášet v ruce či přes  
rameno 

- nosnost 15kg

- universale auseinander  legbare 
Tasche 

- hergestellt aus wasserbeständi-
gem Material

- Tasche mit Kunststoffstützen  in 
Taschenwänden und –boden 
ausgestattet

- nach Kippen der Frontwände  
entsteht ein Durchladeraum 
zum Transport von langen 
Gegenständen befestigbar mit 
einem Innengurt, 

- Befestigung zu jedem Sitz 
der Škoda Fahrzeuge über 
Sicherheitsgurte

- Befestigung im Kofferraum 
durch Klettverschlüsse

- in der Hand oder über die 
Schulter tragbar

- Tragkraft 15kg

- universal fold bag
- made of waterproof material
- braced with plastics in walls and 

bottom of the bag
- possible to fix long things with 

the belt and transport them 
when the front and rear part is 
uncovered

- possible to fix the bag with the 
seat belt to every type of the 
seat 

- to be fixed with Velcro fasteners 
into the boot

- can be carried in hand or on the 
shoulder

- load capacity 15 kg
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- je umístěna za zadními sedadly, 
těsně za hlavovými opěrkami

- brání nežádoucímu posunu 
zavazadel ze zaplněného zava-
zadlového prostoru

- umožňuje 100% využití zavaza-
dlového prostoru

- slouží např. k bezpečné přepra-
vě zvířat

- jednoduchá montáž
- provedení v černé barvě práško-

vou technologií
- testováno na EHK 17 (zkouška 

průniku zavazadel)
- lze používat současně s odklá-

dací schránkou DMB 620 001 
- nelze používat současně s 

mimořádnou výbavou „síťová 
dělicí stěna“

- lze používat současně s mezi-
podlahou zavazadlového pro-
storu

DMM 620 001
Octavia Combi

- hinter dem Rücksitz dicht an 
den Kopfstützen eingebaut

- schützt vor der ungewünschten 
Gepäckverschiebung aus dem 
Kofferraum

- ermöglicht 100%-Nutzung des 
Kofferraums

- zum sicheren Transport der Tiere
- einfacher und schneller Einbau
- Ausführung mit 

Pulvertechnologie in schwarz
- EHK 17-Test 

(Gepäckdurchbruch) erfolgreich 
bestanden

- zusammen mit dem 
Ablagekasten DMB 620 001 ein-
setzbar

- nicht zusammen mit 
der Sonderausstattung 
“Netztrennwand” einsetzbar

- zusammen mit dem 
Zwischenboden einsetzbar 

- fitted behind back seats close 
behind head rests

- protects from unwanted luggage 
shift from boot

- enables 100% boot usage
- excellent for transport of pets
- easy and quick fitting
- finish with powder technology 

in black
- EHK 17 test (luggage penetrati-

on) succesfully passed
- suitable for using together with 

storage box DMB 620 001
- not suitable for using together 

with an extra equipment “partiti-
on net screen“

- suitable for using together with 
false boot floor

Dělicí mříž

Trenngitter

Trunk grille
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- určeno pro automatickou  
   převodovku 
- mechanické zabezpečení řadící
   páky pomocí zámku upevněné- 
   ho na držáku pevně spojeným s
   karoserií
- pomocí mechanismu je uzamy-
   káno řadící táhlo v poloze zpět-
   ného chodu
- v soupravě zabezpečovacího 
   zařízení je zámek, tři ploché 
   klíče s logem Škoda, montážní
   materiál a bezpečnostní karta
   pro případnou výrobu dalších
   klíčů
- montáž smí vykonávat pouze
   vyškolený personál

DVC 600 003
Octavia, Octavia Combi

- für alle Automatikgetriebe  
   bestimmt 
- mechanische Verriegelung
   des Schalthebels durch die mit
   der Karosserie fest verbundene
   Schlossanlage
- Verriegelung des Rückwärts- 
   ganges
- Satzinhalt: Schloss, 3 Flach-
   schlüssel mit Škoda-Logo, 
   Befestigungsmaterial und Si
   cherheitskarte zur Herstellung  
   von Ersatzschlüsseln
- Montage wird ausschließlich 
   von geschultem Personal 
   durchgeführt

- for all automatic gearboxes
- gear lever lock, tightly connec-

ted with the body 
- gear lever locked in the reverse 

gear
- kit contains lock, three keys with 

Škoda logo, fitting material and a 
security card for eventual pro-

  duction of spare keys
- the assembly can only be done 

by trained workers

Mechanické zabezpečení řazení

Mechanische Wegfahrsperre 

Mechanical drive locking system
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- určeno pro všechny manuální
 převodovky
- mechanické zabezpečení řadící 

páky pomocí zámku  
upevněného na držáku pevně 
spojeným s karoserií

- pomocí mechanismu je  
uzamykáno řadící táhlo  
v poloze zpětného chodu

- zámek je umístěn seshora  
v manžetě řadící páky

- v soupravě zabezpečovacího 
zařízení je zámek, tři ploché  
klíče s logem Škoda, montážní 
materiál a bezpečnostní karta 
pro případnou výrobu dalších 
klíčů

- montáž smí vykonávat pouze 
vyškolený personál

DVC 630 001 
Octavia, Octavia Combi
Yeti (5L)

- für alle Schaltgetriebe bestimmt 
- mechanische Verriegelung des 

Schalthebels durch die mit der 
Karosserie fest verbundene 
Schlossanlage

- Verriegelung des 
Rückwärtsganges

- Schloss in der Verkleidung  
platziert

- Satzinhalt: Schloss,                  
3 Flachschlüssel mit Škoda-
Logo, Befestigungsmaterial und 
Sicherheitskarte zur Herstellung 
von Ersatzschlüsseln

- Montage wird ausschließlich  
von geschultem Personal  
durchgeführt

- for all manual gearboxes
- gear lever lock, tightly connec-

ted with the body 
- gear lever locked in the reverse 

gear
- gear lever lock is situated in the 

gearshift sleeve
- kit contains lock, three keys with 

Škoda logo, fitting material and a 
security card for eventual produ-
ction of spare keys

- the assembly can only be done 
by trained workers

Mechanické zabezpečení řazení

Mechanische Wegfahrsperre

Mechanical drive locking system
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- pro vozy Octavia od KT 22/2009
- určeno pro automatickou  

převodovku 
- mechanické zabezpečení řadící 

páky pomocí zámku  
upevněného na držáku pevně 
spojeným s karoserií

- pomocí mechanismu je  
uzamykáno řadící páka  
v parkovací poloze 

- v soupravě zabezpečovacího 
zařízení je zámek, tři ploché  
klíče s logem Škoda, montážní 
materiál a bezpečnostní karta 
pro případnou výrobu dalších 
klíčů

- montáž smí vykonávat pouze 
vyškolený personál

DVC 630 002
Octavia, Octavia Combi
Yeti (5L)

- nur für Octavia Fahrzeuge   
ab KW 22/2009

- für Automatikgetriebe bestimmt 
- mechanische Verriegelung des 

Schalthebels durch die mit der 
Karosserie fest verbundene 
Schlossanlage

- Verriegelung des Schalthebels  
in der Parklage

- Satzinhalt: Schloss,                  
3 Flachschlüssel mit Škoda-
Logo, Befestigungsmaterial und 
Sicherheitskarte zur Herstellung 
von Ersatzschlüsseln

- Montage wird ausschließlich  
von geschultem Personal  
durchgeführt

- for Octavia cars             
from CW 22/2009 only

- for automatic gearbox
- gear lever lock, tightly  

connected with the body 
- gear lever locked in the  

parking position
- kit contains lock, three keys  

with Škoda logo, fitting material 
and a security card for eventual 
production of spare keys

- the assembly can only be done 
by trained workers

Mechanické zabezpečení řazení

Mechanische Wegfahrsperre

Mechanical drive locking system
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- rozměry: 65x65x45 cm 
- objem odkládací schránky: 2,8 l 
- odkládací schránka vyrobena z 

recyklovatelného materiálu
- schránka není určena pro  

vkládání předmětů s ostrými 
hranami

- nosnost schránky: 0,5 kg
- krtek určen pro děti od 3 let
- čištění provádějte pouze  

povrchově šamponováním

MCM 000 002

- Maulwurfgröße: 65x65x45 cm 
- Rauminhalt des Ablagefaches: 

2,8 l 
- Ablagefach aus dem wieder  

verwendbaren Material
- das Ablagefach nicht zum 

Einlegen von Gegenständen mit 
scharfen Kanten geeignet

- Belastungsfähigkeit: 0,5 kg
- der Maulwurf ist für Kinder  

ab 3 Jahre geeignet
- nur oberflächlich mit Shampoon 

reinigen

- dimensions: 65x65x45 cm
- storage box capacity: 2,8 l 
- storage box made of recyclable 

material
- storage box is not destined for 

putting things with sharp edges
- max. load capacity: 0,5 kg
- intended for children from  

3 years up
- clean only its surface by  

shampooing  

Plyšový krtek s odkládací schránkou

Plüschmaulwurf mit der Ablagebox

Plush stuffed mole with a storage box 
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- DPP 600 001 pro vozy  
do KT 45/08 - potahy předních 
sedadel

- 1Z0 061 553 pro vozy  
od KT 45/08 – potahy předních 
sedadel

- DPL 600 002 – potah Jumbo 
boxu 

- DPZ 600 001 – potahy zadních 
dělených sedadel bez loketní 
opěrky (varianta se třemi  
hlavovými opěrkami)

- DPZ 600 001L - potahy zadních 
dělených sedadel s loketní  
opěrkou (varianta se třemi  
hlavovými opěrkami)

- vyrobeno z třívrstvého textilního 
materiálu

- vnitřní díl v barvě achát, ostatní 
části potahu v barvě černé

- určeno pro standardní sedadla 
bez zvýšeného bočního vedení

- bezpečně chrání sedadla vozu
- autopotahy úspěšně absolvovaly 

vystřelovací zkoušky bočních  
airbagů, dále kvalitativní  
a funkční testy, jako je pevnost 
v tahu, odolnost proti otěru, 
simulace přirozeného stárnutí, 
světlostálost

Active Achat
Active Achat
Active Achate

Octavia, Octavia Combi

- DPP 600 001 für Fahrzeuge  
bis KW 45/08 – Bezüge der 
Vordersitze

- 1Z0 061 553 für Fahrzeuge  
ab KW 45/08 – Bezüge der 
Vordersitze

- DPL 600 002 – Bezug Jumbo 
Box 

- DPZ 600 001– Bezüge der 
hinteren getrennten Sitze ohne 
Ellbogenstütze (Variante mit  
3 Kopfstützen)

- DPZ 600 001L – Bezüge der 
hinteren getrennten Sitze mit 
Ellbogenstütze (Variante mit  
drei Kopfstützen)

- aus 3-Schichtentextilmaterial 
hergestellt

- Innenteil in der Farbe Achat, 
übrige Bezugteile in der Farbe 
schwarz 

- für Standardsitze ohne erhöhte 
Seitenführung festgelegt 

- sichere Schonung der 
Fahrzeugsitze 

- diese Autobezüge haben 
erfolgreich die Explosions-
prüfungen der Seitenairbags, 
weiter Qualitäts- und 
Funktionsprüfungen, wie   
Zugfestigkeit,  
Abriebbeständigkeit, Simulation 
der natürlichen Alterung sowie  
Lichtbeständigkeit absolviert  

- DPP 600 001 for cars  
till CW 45/08 – seat covers for 
front seats

- 1Z0 061 553 for cars  
from CW 45/08 – seat covers 
for front seats

- DPL 600 002 – cover for Jumbo 
box 

- DPZ 600 001 – seat covers for 
divided rear bench without arm 
rest (version with 3 head rests)

- DPZ 600 001L - seat covers for 
divided rear bench with arm rest 
(version with 3 head rests)

- made of 3-layer textile material
- the inner part in achate color, 

the rest in black
- to be fitted on the standard seats 

without the lateral seat support
- protects seats of the car
- seat covers successfully  

passed side airbag tests and 
other qualitative and functional 
tests as tensile strength, abrasive 
resistance, seasoning simulation, 
light stable

Autopotahy

Schonbezüge

Seat covers
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- DPP 600 002 pro vozy  
do KT 45/08 - potahy předních 
sedadel

- 1Z0 061 553A pro vozy  
od KT 45/08 – potahy předních 
sedadel

- DPL 600 002 – potah Jumbo 
boxu 

- DPZ 600 002 – potahy zadních 
dělených sedadel bez loketní 
opěrky (varianta se třemi  
hlavovými opěrkami)

- DPZ 600 002L - potahy zadních 
dělených sedadel s loketní  
opěrkou (varianta se třemi  
hlavovými opěrkami)

- vyrobeno z třívrstvého textilního 
materiálu

- vnitřní díl v barvě antracit,  
ostatní části potahu v barvě 
černé

- určeno pro standardní sedadla 
bez zvýšeného bočního vedení

- bezpečně chrání sedadla vozu
- autopotahy úspěšně absolvovaly 

vystřelovací zkoušky bočních  
airbagů, dále kvalitativní  
a funkční testy, jako je pevnost 
v tahu, odolnost proti otěru, 
simulace přirozeného stárnutí, 
světlostálost

Active Antracit
Active Anthrazit
Active Anthracite

Octavia, Octavia Combi

- DPP 600 002 für Fahrzeuge  
bis KW 45/08 – Bezüge der 
Vordersitze

- 1Z0 061 553A für Fahrzeuge  
ab KW 45/08 – Bezüge der 
Vordersitze

- DPL 600 002 – Bezug Jumbo 
Box 

- DPZ 600 002 – Bezüge der 
hinteren getrennten Sitze ohne 
Ellbogenstütze (Variante mit  
3 Kopfstützen)

- DPZ 600 002L – Bezüge der 
hinteren getrennten Sitze mit 
Ellbogenstütze (Variante mit  
drei Kopfstützen)

- aus 3-Schichtentextilmaterial 
hergestellt

- Innenteil in der Farbe Anthrazit, 
übrige Bezugteile in der Farbe 
schwarz 

- für Standardsitze ohne erhöhte 
Seitenführung festgelegt 

- sichere Schonung der 
Fahrzeugsitze 

- diese Autobezüge haben 
erfolgreich die Explosions-
prüfungen der Seitenairbags, 
weiter Qualitäts- und 
Funktionsprüfungen, wie   
Zugfestigkeit,  
Abriebbeständigkeit, Simulation 
der natürlichen Alterung sowie  
Lichtbeständigkeit absolviert

- DPP 600 002 for cars  
till CW 45/08 – seat covers for 
front seats

- 1Z0 061 553A for cars  
from CW 45/08 – seat covers  
for front seats

- DPL 600 002 – cover for Jumbo 
box 

- DPZ 600 002 – seat covers for 
divided rear bench without arm 
rest (version with 3 head rests)

- DPZ 600 002L - seat covers for 
divided rear bench with arm rest 
(version with 3 head rests)

- made of 3-layer textile material
- the inner part in anthracite 

color, the rest in black
- to be fitted on the standard seats 

without the lateral seat support
- protects seats of the car
- seat covers successfully  

passed side airbag tests and 
other qualitative and functional 
tests as tensile strength, abrasive 
resistance, seasoning simulation, 
light stable

Autopotahy

Schonbezüge

Seat covers
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- DPP 600 003 pro vozy  
do KT 45/08 - potahy předních 
sedadel

- 1Z0 061 553B pro vozy  
od KT 45/08 – potahy předních 
sedadel

- DPL 600 001 – potah Jumbo 
boxu 

- DPZ 600 003 – potahy zadních 
dělených sedadel bez loketní 
opěrky (varianta se třemi  
hlavovými opěrkami)

- DPZ 600 003L - potahy zadních 
dělených sedadel s loketní  
opěrkou (varianta se třemi  
hlavovými opěrkami)

- vnitřní díl vyroben z vysoce 
kvalitní Alcantary v šedé barvě, 
ostatní části ze syntetické kůže v 
barvě antracit

- určeno pro standardní sedadla 
bez zvýšeného bočního vedení

- bezpečně chrání sedadla vozu
- autopotahy úspěšně absolvovaly 

vystřelovací zkoušky bočních  
airbagů, dále kvalitativní  
a funkční testy, jako je pevnost 
v tahu, odolnost proti otěru, 
simulace přirozeného stárnutí, 
světlostálost

Alcantara šedá
Alcantara grau
Alcantara grey 

Octavia, Octavia Combi

- DPP 600 003 für Fahrzeuge  
bis KW 45/08 – Bezüge der 
Vordersitze

- 1Z0 061 553B für Fahrzeuge  
ab KW 45/08 – Bezüge der 
Vordersitze

- DPL 600 001 – Bezug Jumbo 
Box 

- DPZ 600 003 – Bezüge der 
hinteren getrennten Sitze ohne 
Ellbogenstütze (Variante mit  
3 Kopfstützen)

- DPZ 600 003L – Bezüge der 
hinteren getrennten Sitze mit 
Ellbogenstütze (Variante mit  
drei Kopfstützen)

- Innenteil aus qualitativ  
hochwertiger Mikrofaser 
Alcantara in grauer Farbe,  
übrige Teile aus Kunstleder in 
der Farbe  Anthrazit hergestellt 

- für Standardsitze ohne  
erhöhte Seitenführung  
festgelegt (Dynamic)

- sichere Schonung der 
Fahrzeugsitze 

- diese Autobezüge haben  
erfolgreich die 
Explosionsprüfungen der 
Seitenairbags, weiter  
Qualitäts- und 
Funktionsprüfungen, wie   
Zugfestigkeit,  
Abriebbeständigkeit, Simulation 
der natürlichen Alterung sowie  
Lichtbeständigkeit absolviert 

- DPP 600 003 for cars  
till CW 45/08 – seat covers  
for front seats

- 1Z0 061 553B for cars from      
CW 45/08 – seat covers for front 
seats

- DPL 600 001 – cover for Jumbo 
box 

- DPZ 600 003 – seat covers for 
divided rear bench without arm 
rest (version with 3 head rests)

- DPZ 600 003L - seat covers for 
divided rear bench with arm rest 
(version with 3 head rests)

- the inner part made of high  
quality Alcantara (microfibre)  
in grey color, the rest made of  
synthetic leather in anthracite 
color

- to be fitted on the standard  
seats without the lateral seat 
support

- protects seats of the car
- seat covers successfully  

passed side airbag tests and 
other qualitative and functional 
tests as tensile strength,  
abrasive resistance, seasoning 
simulation, light stable

Autopotahy

Schonbezüge

Seat covers
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- DPP 600 004 pro vozy  
do KT 45/08 - potahy předních 
sedadel

- 1Z0 061 553C pro vozy  
od KT 45/08 – potahy předních 
sedadel

- DPL 600 001 – potah Jumbo 
boxu 

- DPZ 600 004 – potahy zadních 
dělených sedadel bez loketní 
opěrky (varianta se třemi  
hlavovými opěrkami)

- DPZ 600 004L - potahy zadních 
dělených sedadel s loketní  
opěrkou (varianta se třemi  
hlavovými opěrkami)

- vnitřní díl vyroben z vysoce 
kvalitní perforované Alcantary 
(mikrovlákno) v černo-šedém 
provedení, ostatní části ze  
syntetické kůže v barvě antracit

- určeno pro sportovní sedadla 
(Dynamic)

- bezpečně chrání sedadla vozu
- autopotahy úspěšně  

absolvovaly vystřelovací zkoušky 
bočních airbagů, dále kvalitativní 
a funkční testy, jako je pevnost 
v tahu, odolnost proti otěru, 
simulace přirozeného stárnutí, 
světlostálost

Alcantara černá/šedá
Alcantara schwarzgrau
Alcantara black/grey

Octavia, Octavia Combi

- DPP 600 004 für Fahrzeuge  
bis KW 45/08 – Bezüge der 
Vordersitze

- 1Z0 061 553C für Fahrzeuge  
ab KW 45/08 – Bezüge der 
Vordersitze

- DPL 600 001 – Bezug Jumbo 
Box 

- DPZ 600 004 – Bezüge der 
hinteren getrennten Sitze ohne 
Ellbogenstütze (Variante mit  
3 Kopfstützen)

- DPZ 600 004L – Bezüge der 
hinteren getrennten Sitze mit 
Ellbogenstütze (Variante mit  
drei Kopfstützen)

- Innenteil aus qualitativ  
hochwertiger perforierter

 Mikrofaser Alcantara in  
schwarz-grauer Ausführung, 
übrige Teile aus Kunstleder in 
der Farbe  Anthrazit hergestellt 

- für Sportsitze festgelegt  
(Dynamic)

- sichere Schonung der 
Fahrzeugsitze 

- diese Autobezüge haben  
erfolgreich die 
Explosionsprüfungen der 
Seitenairbags, weiter  
Qualitäts- und 
Funktionsprüfungen, 
wie Zugfestigkeit, 
Abriebbeständigkeit, Simulation 
der natürlichen Alterung sowie  
Lichtbeständigkeit absolviert 

- DPP 600 004 for cars  
till CW 45/08 – seat covers for 
front seats

- 1Z0 061 553C for cars  
from CW 45/08 – seat covers 
for front seats

- DPL 600 001 – cover for Jumbo 
box 

- DPZ 600 004 – seat covers for 
divided rear bench without arm 
rest (version with 3 head rests)

- DPZ 600 004L - seat covers for 
divided rear bench with arm rest 
(version with 3 head rests)

- the inner part made of high  
quality perforated Alcantara 
(microfibre) in black/grey color, 
the rest made of synthetic  
leather in anthracite color

- to be fitted on the sport seats 
(Dynamic)

- protects seats of the car
- seat covers successfully  

passed side airbag tests and 
other qualitative and functional 
tests as tensile strength, abrasive 
resistance, seasoning simulation, 
light stable

Autopotahy

Schonbezüge

Seat covers
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- DPP 600 005 pro vozy  
do KT 45/08 – sada obsahu-
je potahy předních a zadních 
sedadel (varianta se 3 hlavovými 
opěrkami) a potah Jumbo boxu

- 1Z0 061 553D pro vozy  
od KT 45/08 – sada obsahu-
je potahy předních a zadních 
sedadel (varianta se 3 hlavovými 
opěrkami) a potah Jumbo boxu

- vnitřní díl vyroben z vysoce  
kvalitní perforované Alcantary 
(mikrovlákno) v červeno-šedé 
barvě, ostatní části ze syntetické 
kůže v barvě antracit

- potahy jsou určeny pro  
sportovní sedadla (Dynamic) 

- bezpečně chrání sedadla vozu
- autopotahy úspěšně absolvovaly 

vystřelovací zkoušky bočních  
airbagů, dále kvalitativní  
a funkční testy, jako je pevnost 
v tahu, odolnost proti otěru, 
simulace přirozeného stárnutí, 
světlostálost

Sport - Alcantara červená/šedá
Sport - Alcantara rot/grau
Sport - Alcantara red/grey

Octavia, Octavia Combi

- DPP 600 005 für Fahrzeuge   
bis KW 45/08– der Satz  
beinhaltet Bezüge der  
Vorder- und Hintersitze  
(Variante mit 3 Kopfstützen) und 
den Bezug der  Jumbo Box 

- 1Z0 061 553D für Fahrzeuge   
ab KW 45/08– der Satz  
beinhaltet Bezüge der  
Vorder- und Hintersitze  
(Variante mit 3 Kopfstützen) und 
den Bezug der Jumbo Box 

- Innenteil aus qualitativ  
hochwertiger perforierter 

 Mikrofaser Alcantara in  
rot-grauer Ausführung, übrige 
Teile aus Kunstleder in der  
Farbe  Anthrazit hergestellt 

- diese Bezüge sind für Sportsitze 
festgelegt  (Dynamic)

- sichere Schonung der 
Fahrzeugsitze 

- die Autobezüge haben  
erfolgreich die 
Explosionsprüfungen der 
Seitenairbags, weiter  
Qualitäts- und 
Funktionsprüfungen, 
wie   Zugfestigkeit, 
Abriebbeständigkeit, Simulation 
der natürlichen Alterung sowie  
Lichtbeständigkeit absolviert 

- DPP 600 005 for cars  
till CW 45/08 - set includes the 
seat covers for front and rear 
seats (version with 3 head rests) 
and cover for Jumbo box

- 1Z0 061 553D for cars  
from CW 45/08 - set includes 
the seat covers for front and rear 
seats (version with 3 head rests) 
and cover for Jumbo box

- the inner part made of high  
quality perforated Alcantara 
(microfibre) in red/grey color, 
the rest made of synthetic  
leather in anthracite color

- to be fitted on the sport seats 
(Dynamic)

- protects seats of the car
- seat covers successfully  

passed side airbag tests and 
other qualitative and functional 
tests as tensile strength, abrasive 
resistance, seasoning simulation, 
light stable

 

Autopotahy

Schonbezüge

Seat covers
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1Z0 072 192

1Z9 071 133

KCD 609 002

KCD 629 001

KCD 609 004

KCD 629 002

KCD 629 003

KCD 629 004
KDA 600 001
KDA 600 002
KDA 600 003
KDA 600 004
KDA 600 005

KDA 609 002A

KDA 619 001

KDA 629 001

KDX 610 001
KDX 620 001
KEA 075 004
KEA 600 001
KEA 600 001A
KEA 600 002
KEA 600 002A
KGA 600 001
KGA 600 002

Větrné clony předních oken/ Wind-Abweiser der vorderen Seitenscheiben/ Front window wind 
deflectors
Ochranná fólie zadního nárazníku/ Schutzfolie Stoßfänger hinten/ Protective foil of the rear  
bumper
Větrné clony zadních bočních oken/ Wind-Abweiser der hinteren Seitenscheiben/ Rear side  
window wind deflectors
Větrné clony zadních bočních oken/ Wind-Abweiser der hinteren Seitenscheiben/ Rear side  
window wind deflectors
Sluneční clony zadních bočních oken/ Sonnenschutz der hinteren Seitenscheiben/ Rear side  
window sunblind
Sluneční clony zadních bočních oken/ Sonnenschutz der hinteren Seitenscheiben/ Rear side  
window sunblind
Sluneční clony pro boční okna kufru/ Sonnenschutz der hinteren Kofferraum-Seitenscheiben/ 
Rear side boot window sunblind
Sluneční clona okna pátých dveří/ Sonnenschutz der Heckscheibe/ Rear 5th door sunblind
Prahové lišty černé/ Einstiegsleisten schwarz/ Door sill covers black
Dekorativní prahové lišty/ Dekorative Einstiegsleisten/ Decorative door sill covers
Dekorativní prahové lišty Dekorative Einstiegsleisten/ Decorative door sill covers
Dekorativní prahové lišty Dekorative Einstiegsleisten/ Decorative door sill covers
Chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří/ Chromleiste für die untere Heckklappenkante/  
Chrome-plated rear boot strip
Chromovaná lišta nad SPZ/Chromleiste oberhalb des Kfz-Kennzeichenschildes/ Chrome-plated 
strip above license plate
Chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří/ Chromleiste für die untere Heckklappenkante/  
Chrome-plated rear boot strip
Chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří/ Chromleiste für die untere Heckklappenkante/  
Chrome-plated rear boot strip
Krycí fólie zadního nárazníku/ Schutzfolie Stoßfänger hinten/ Rear bumper cover
Krycí fólie zadního nárazníku/ Schutzfolie Stoßfänger hinten/ Rear bumper cover
Podložka pod značku/ Kennzeichenunterlage / Licence plate pad
Zadní lapače nečistot / Schmutzfänger hinten/ Rear mud flaps
Zadní lapače nečistot - Style/ Schmutzfänger hinten - Style/ Rear mud flaps - Style
Přední lapače nečistot/ Schmutzfänger vorn/ Front mud flaps
Přední lapače nečistot - Style/ Schmutzfänger vorn - Style/ Front mud flaps - Style
Boční ochranné lišty/ Seitenschutzleisten/ Protective lateral strips
Boční ochranné lišty/ Seitenschutzleisten/ Protective lateral strips
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- pouze pro vozy od KT 45/2008
- 2-dílná sada
- clony chrání před deštěm při 

větrání bočními okny
- clony omezují nepříjemné 
 aerodynamické hluky při jízdě s 

pootevřenými bočními okny
- vyrobeny z bezpečnostní 
 plastické hmoty se sníženou 
 propustností UV-záření
- jednoduchá montáž

1Z0 072 192
Octavia, Octavia Combi

- nur für Fahrzeuge ab KW 
45/2008 

- 2-teiliger Satz
- Abweiser schützen 
 vor Regen bei Lüftung durch 
 Seitenfensterscheiben
- die Abweiser beschränken 

unangenehme aerodynamische 
Geräusche bei der Fahrt mit halb 
offenen Seitenfenstern

- hergestellt aus 
 Sicherheitskunststoff mit
 reduzierter UV-Durchlässigkeit
- einfacher Einbau 

- for cars from CW 45/2008 only
- 2-piece set
- deflectors protect from 
 rain even with the windows
 open
- deflectors reduce wind 
 noise during drive with slightly 

open windows
- made of hardened safety 
 plastics filtering UV rays
- easy fitting

Větrné clony předních oken

Wind-Abweiser der vorderen Seitenscheiben

Front window wind deflectors
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- pro vozy od KT 45/2008
- pouze pro vozy Combi
- transparentní (průhledná) fólie 

pro ochranu zadní nákladové 
hrany

- zamezuje mechanickému 
poškození nákladové hrany a 
části nárazníku při vykládání a 
nakládání převážených před-
mětů

- vyroben z kvalitního PU  
materiálu

- materiál odolný vůči UV vlivům 
a disponuje velkou rozměrovou 
stabilitou

1Z9 071 133
Octavia Combi

- für Fahrzeuge  
ab KW 45/2008

- nur für Combi Fahrzeuge
- transparente (durchsichtige)  

Folie für Schutz hinterer 
Ladekante

- vermeidet mechanische 
Beschädigung der Ladekante 
und eines Stoßfängerteiles  
beim Aus- und Aufladen  
transportierter Gegenstände

- aus hochwertigem PU Material 
hergestellt

- das Material ist gegen 
UV-Einflüsse beständig und 
verfügt über eine große 
Ausmaßstabilität

 

- for cars from CW 45/2008
- for Combi cars only
- transparent (clear) foil prevents 

the rear bumper edge
- prevents mechanical damages 

of freight edge and rear bumper 
while loading and unloading the 
luggage

- made of high-quality PU  
material

- material is resistant to the UV 
rays and disposes of excellent 
dimensional stability

Větrné clony předních oken

Wind-Abweiser der vorderen Seitenscheiben

Front window wind deflectors
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- 2-dílná sada
- clony omezují nepříjemné 
  aerodynamické hluky a chrání 
  před deštěm při větrání bočními 
  okny
- vyrobeny z bezpečnostní 
  plastické hmoty se sníženou 
  propustností UV-záření
- jednoduchá montáž

- 2-teiliger Satz
- Abweiser beschränken 
  unangenehme aerodynamische 
  Geräusche und schützen 
  vor Regen bei Lüftung durch 
  die Seitenfensterscheiben
- hergestellt aus 
  Sicherheitskunststoff mit
  reduzierter UV-Durchlässigkeit
- einfacher Einbau 

- 2-piece set
- deflectors reduce wind 
  noise and protect from 
  rain even with the windows
  open
- made of hardened safety 
  plastics filtering UV rays
- easy fitting

Větrné clony zadních bočních oken

Wind-Abweiser der hinteren Seitenscheiben

Rear side window wind deflectors

KCD 609 002
Octavia

KCD 629 001
Octavia Combi
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- 2 dílná sada s 10 příchytkami
- clony slouží k ochraně osob
  ve vozidle proti slunečnímu 
  záření
- minimálně snižuje výhled
  z vozidla
- vyrobeny z vysoce kvalitní
  síťoviny 100% PES v nemačkavé
  úpravě
- síťovina je nalepena
  na obvodovou konstrukci 
  (drát z pružinové oceli 
  o průměru 4 mm přesně 
  kopírující tvar okna) 
- okraj clony je po celém obvodu
  chráněn pryžovým převlekem
- clony se upevňují příchytkami
  uchycenými na obvodovém 
  těsnění oken
- jednoduchá a rychlá montáž
- bezproblémová údržba

- 2-teiliger Satz 
  mit 10 Befestigungsclips
- zum Schutz der Insassen 
  vor der Sonnenstrahlung
- minimale Aussicht-Reduktion
- aus hochwertigem Netzstoff 
  (100% PES) in knitterfreier 
  Ausführung hergestellt 
- Netzstoff ist am Randstahldraht 
  mit einem 4mm-Durchmesser 
  geklebt 
  (der Fensterscheibenform 
  genau angepasst)
- der Randstahldraht ist 
  in einer Gummiverkleidung 
  ummantelt
- Sonnenblenden werden 
  mit Befestigungsclips 
  an der Umfangdichtung 
  der Scheiben befestigt
- einfacher und schneller Einbau
- problemlose Pflege 

- 2-piece set with 10 clips
- sunblind protects passangers 
  from sunrays
- minimum view reduction
- produced from high quality
  netting (100% PES) 
  in crease-resistant finish
- netting is glued onto 
  a perimeter frame (4 mm wire 
  from spring steel, exactly 
  patterning the window shape)
- perimeter wire is covered 
  with rubber
- blinds are fitted with clips 
  onto perimeter window sealing
- easy and quick fitting
- troublefree care

Sluneční clony zadních bočních oken

Sonnenschutz der hinteren Seitenscheiben

Rear side window sunblind

KCD 609 004
Octavia

KCD 629 002
Octavia Combi
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- 2 dílná sada s 2 příchytkami
- clony slouží k ochraně osob
  ve vozidle proti slunečnímu 
  záření
- minimálně snižuje výhled
  z vozidla
- vyrobeny z vysoce kvalitní
  síťoviny 100% PES v nemačkavé
  úpravě
- síťovina je nalepena
  na obvodovou konstrukci 
  (drát z pružinové oceli 
  o průměru 4 mm přesně 
  kopírující tvar okna) 
- okraj clony je po celém obvodu
  chráněn pryžovým převlekem
- clony se upevňují příchytkami
  uchycenými na obvodovém 
  těsnění oken
- jednoduchá a rychlá montáž
- bezproblémová údržba

KCD 629 003
Octavia Combi

- 2-teiliger Satz 
  mit 2 Befestigungsclips
- zum Schutz der Insassen 
  vor der Sonnenstrahlung
- minimale Aussicht-Reduktion
- aus hochwertigem Netzstoff 
  (100% PES) in knitterfreier 
  Ausführung hergestellt 
- Netzstoff ist am Randstahldraht 
  mit einem 4mm-Durchmesser 
  geklebt 
  (der Fensterscheibenform 
  genau angepasst)
- der Randstahldraht ist 
  in einer Gummiverkleidung 
  ummantelt
- Sonnenblenden werden 
  mit Befestigungsclips 
  an der Umfangdichtung 
  der Scheiben befestigt
- einfacher und schneller Einbau
- problemlose Pflege 

- 2-piece set with 2 clips
- sunblind protects passangers 
  from sunrays
- minimum view reduction
- produced from high quality
  netting (100% PES) 
  in crease-resistant finish
- netiing is glued onto 
  a perimeter frame (4 mm wire 
  from spring steel, exactly 
  patterning the window shape)
- perimeter wire is covered 
  with rubber
- blinds are fitted with clips 
  onto perimeter window sealing
- easy and quick fitting
- troublefree care

Sluneční clony pro boční okna kufru

Sonnenschutz der hinteren 
Kofferraum-Seitenscheiben

Rear side boot window sunblind



05
VNĚJŠÍ VÝBAVA
AUSSENAUSSTATTUNG
OUTSIDE EQUIPMENT

- 1 dílná sada s 2 příchytkami
- clona slouží k ochraně osob
  ve vozidle proti slunečnímu 
  záření
- minimálně snižuje výhled
  z vozidla
- vyrobena z vysoce kvalitní
  síťoviny 100% PES v nemačkavé
  úpravě
- síťovina je nalepena
  na obvodovou konstrukci 
  (drát z pružinové oceli 
  o průměru 4 mm přesně 
  kopírující tvar okna) 
- okraj clony je po celém obvodu
  chráněn pryžovým převlekem
- clona se upevňuje příchytkami
  uchycenými na obvodovém 
  těsnění okna
- jednoduchá a rychlá montáž
- bezproblémová údržba

KCD 629 004
Octavia Combi

- 1-teiliger Satz 
  mit 2 Befestigungsclips
- zum Schutz der Insassen 
  vor der Sonnenstrahlung
- minimale Aussicht-Reduktion
- aus hochwertigem Netzstoff 
  (100% PES) in knitterfreier 
  Ausführung hergestellt 
- Netzstoff ist am Randstahldraht 
  mit einem 4mm-Durchmesser 
  geklebt 
  (der Fensterscheibenform 
  genau angepasst)
- der Randstahldraht ist 
  in einer Gummiverkleidung 
  ummantelt
- Sonnenblende wird 
  mit Befestigungsclips 
  an der Umfangdichtung 
  der Scheibe befestigt
- einfacher und schneller Einbau
- problemlose Pflege 

- 1-piece set with 2 clips
- sunblind protects passangers 
  from sunrays
- minimum view reduction
- produced from high quality
  netting (100% PES) 
  in crease-resistant finish
- netting is glued onto 
  a perimeter frame (4 mm wire 
  from spring steel, exactly 
  patterning the window shape)
- perimeter wire is covered 
  with rubber
- blind is fitted with clips 
  onto perimeter window sealing
- easy and quick fitting
- troublefree care

Sluneční clona okna pátých dveří

Sonnenschutz der Heckscheibe

Rear 5th door sunblind
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Prahové lišty černé

Einstiegsleisten schwarz

Door sill covers black

KDA 600 001
Octavia, Octavia Combi

- ochranné kryty prahů
- vyrobené z ABS materiálu
- 8-dílná sada  

- pro montáž použijte šablonu
 KDA 600 001 001 

- schützende Einstiegsleisten
- aus ABS-Material
- 8-teiliger Satz

- für den Einbau benutzen Sie die 
Schablone KDA 600 001 001

- protective door sill covers
- made of ABS
- set of 8 pieces

- for fitting use the template
 KDA 600 001 001 

- ochranné kryty prahů
- vyrobené z TPU/ABS materiálu
- 8-dílná sada
- vpředu s vložkou 
   z ušlechtilé oceli 
   a nápisem Octavia

- pro montáž použijte šablonu
 KDA 600 001 001   

KDA 600 002
Octavia, Octavia Combi

- schützende Einstiegsleisten
- aus TPU/ABS-Material
- 8-teiliger Satz
- vorne mit Edelstahlleiste
  und dem Schriftzug Octavia

- für den Einbau benutzen Sie die 
Schablone KDA 600 001 001

- protective door sill covers
- made of TPU/ABS
- set of 8 pieces
- in front with a stainless 
  steel strip and Octavia 
  inscription 

- for fitting use the template
 KDA 600 001 001 

Dekorativní prahové lišty 

Dekorative Einstiegsleisten 

Decorative door sill covers
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Dekorativní prahové lišty 

Dekorative Einstiegsleisten 

Decorative door sill covers

KDA 600 003
Octavia Combi 4x4

- ochranné kryty prahů
  vysoká odolnost proti poškození
- vyrobené z kvalitního pogumo-

vaného plastu (TPU/ABS) 
- 8-dílná sada
- vpředu s vložkou 
  z ušlechtilé oceli a nápisem 4x4

- pro montáž použijte šablonu
 KDA 600 001 001  
  

- schützende Einstiegsleisten
  hohe Abriebbeständigkeit
- aus hochwertigem gummiertem 

Kunststoff (TPU/ABS) hergestellt
- 8-teiliger Satz
- vorne mit Edelstahlleiste        

und dem 4x4 Schriftzug

- für den Einbau benutzen Sie die 
Schablone KDA 600 001 001

- protective door sill covers
  high resistibility against 

scratching
- made of ruberred plastic (TPU/

ABS)
- set of 8 pieces
- in front with a stainless 
  steel strip and 4x4 inscription

- for fitting use the template
 KDA 600 001 001  

- ochranné kryty prahů
- vysoká odolnost proti poškození
- vyrobené z kvalitního pogumo-

vaného plastu (TPU/ABS) 
- 8-dílná sada
- vpředu s vložkou 
 z ušlechtilé oceli a nápisem 

„Sport Line“

- pro montáž použijte šablonu
 KDA 600 001 001 
  

KDA 600 004
Octavia, Octavia Combi

- schützende Einstiegsleisten
- hohe Abriebbeständigkeit
- aus hochwertigem gummiertem 

Kunststoff (TPU/ABS) hergestellt
- 8-teiliger Satz
- vorne mit Edelstahlleiste        

und dem „Sport Line“ Schriftzug

- für den Einbau benutzen Sie die 
Schablone KDA 600 001 001

- protective door sill covers
- high resistibility against 

scratching
- made of rubberred plastic  

(TPU/ABS)
- set of 8 pieces
- in front with a stainless 
 steel strip and „Sport Line“ 

inscription

- for fitting use the template
 KDA 600 001 001 

Dekorativní prahové lišty 

Dekorative Einstiegsleisten 

Decorative door sill covers
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- dekorativní chromovaná lišta
- umístění na hranu nad SPZ
- připevnění pomocí  

samolepícího pásku na liště

  

KDA 609 002A
Octavia, Octavia Combi
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)
Roomster

- Dekorchromleiste
- Einbauort an der Kante über das 

Kenzeichenschild
- Befestigung durch  

selbstklebenden Streifen auf  
der Leiste

- decorative chrome-plated strip
- placing at the edge above  

license plate 
- to be fixed with self-adhesive 

tape 

Chromovaná lišta nad SPZ

Chromleiste oberhalb des Kfz-Kennzeichenschildes

Chrome-plated strip above license plate
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- KDA 619 001 – pro vozy  
Octavia do KT 45/08

- KDA 600 005 – pro vozy  
Octavia od KT 45/08

- KDA 629 001 – pro vozy  
Octavia Combi

- dekorativní chromovaná lišta
- umístění na spodní hraně    

5. dveří
- připevnění pomocí  

samolepícího pásku na liště

  

KDA 619 001
Octavia do KT 45/08, bis KW 45/08, till CW 45/08

KDA 600 005
Octavia od KT 45/08, ab KW 45/08, from CW 45/08

KDA 629 001
Octavia Combi

- KDA 619 001 – für Fahrzeuge 
Octavia bis KW 45/08

- KDA 600 005 – für Fahrzeuge 
Octavia ab KW 45/08

- KDA 629 001 – für Fahrzeuge 
Octavia Combi

- dekorative Chromleiste
- Einbauort – untere Kante der 

Hecktür
- Befestigung durch  

selbstklebenden Streifen  
auf der Leiste

- KDA 619 001 – for Octavia cars 
till CW 45/08

- KDA 600 005 – for Octavia cars 
from CW 45/08

- KDA 629 001 – for Octavia 
Combi cars

- decorative chrome-plated strip
- placing at the bottom of the  

5th door
- to be fixed with self-adhesive 

tape 

Chromovaná lišta spodní hrany 5. dveří

Chromleiste für die untere Heckklappenkante

Chrome-plated rear boot strip
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- zamezuje mechanickému 
poškození nákladové hrany a 
části nárazníku při vykládání a 
nakládání převážených  
předmětů

- chrání před ušpiněním  
od nárazníku

- vyrobena z kvalitního  
PP materiálu

- uchycení pod kobercem  
zavazadlového prostoru

- ve složeném stavu je možno 
uložit pod koberec  
zavazadlového prostoru

- schützt vor mechanischer 
Beschädigung der Ladekante 
und der Stoßstange bei der 
Entladung und Beladung der 
transportierten Gegenstände

- schützt vor der Verschmutzung 
durch die Stoßstange

- hergestellt aus  
PP-Qualitäts-material

- Befestigung unter dem 
Kofferraumteppich

- gefaltet unter dem  
Kofferraumteppich  
aufbewahrbar  

- prevents mechanical damages 
of freight edge and rear bumper 
while loading and unloading the 
luggage

- protects against getting dirty 
from rear bumper

- made of high-quality PP  
material

- fitting under the luggage boot 
carpet

- can be kept under the boot  
carpet when folded

Krycí fólie zadního nárazníku

Schutzfolie Stoßfänger hinten

Rear bumper cover

KDX 610 001
Octavia

KDX 620 001
Octavia Combi
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- dokonale ladí s exteriérem
  vozu
- sada obsahuje dva zadní
  lapače a potřebný upevňovací
  materiál
- montáž je velmi jednoduchá,
  nevyžaduje žádné zásahy
  do karoserie vozu

KEA 600 001
Octavia, Octavia Combi

- passen genau zu dem 
  Fahrzeug-Exterieur
- Satz enthält 2 Schmutzfänger
  und Einbaumaterial
- einfacher Einbau ohne 
  Eingriffe in die Karosserie

- fit exactly to the car exterior
- set contains 2 mud flaps
  and fitting material
- easy fitting without interference 
  with the car body 

Zadní lapače nečistot 

Schmutzfänger hinten 

Rear mud flaps

- dokonale ladí s exteriérem
  vozu
- sada obsahuje dva zadní
  lapače a potřebný upevňovací
  materiál
- montáž je velmi jednoduchá,
  nevyžaduje žádné zásahy
  do karoserie vozu

KEA 600 001A
Octavia, Octavia Combi

- passen genau zu dem 
  Fahrzeug-Exterieur
- Satz enthält 2 Schmutzfänger
  und Einbaumaterial
- einfacher Einbau ohne 
  Eingriffe in die Karosserie

- fit exactly to the car exterior
- set contains 2 mud flaps
  and fitting material
- easy fitting without interference 
  with the car body 

Zadní lapače nečistot - Style 

Schmutzfänger hinten - Style

Rear mud flaps - Style
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Přední lapače nečistot - Style

Schmutzfänger vorne - Style

Front mud flaps - Style

KEA 600 002A
Octavia, Octavia Combi

- chrání spodní a boční část
  karoserie před poškozením
  od odletujících kamínků 
  od předních kol
- dokonale ladí s exteriérem
  vozu
- sada obsahuje dva přední
  lapače
- montáž je velmi jednoduchá,
  nevyžaduje žádné zásahy 
  do karoserie vozu

- schützen den Unter- und
  Seitenteil der Karosserie 
  vor Steinschlag und Schmutz 
- passen genau zu dem 
  Fahrzeug-Exterieur
- Satz enthält 2 Schmutzfänger
- einfacher Einbau ohne 
  Eingriffe in die Karosserie

- protect bottom and side
  part of the car body from stones
  and dirt
- fit exactly to the car exterior
- set contains 2 mud flaps
- easy fitting without interference 
  with the car body 

Přední lapače nečistot

Schmutzfänger vorn 

Front mud flaps

KEA 600 002
Octavia, Octavia Combi

- chrání spodní a boční část
  karoserie před poškozením
  od odletujících kamínků 
  od předních kol
- dokonale ladí s exteriérem
  vozu
- sada obsahuje dva přední
  lapače
- montáž je velmi jednoduchá,
  nevyžaduje žádné zásahy 
  do karoserie vozu

- schützen den Unter- und
  Seitenteil der Karosserie 
  vor Steinschlag und Schmutz 
- passen genau zu dem 
  Fahrzeug-Exterieur
- Satz enthält 2 Schmutzfänger
- einfacher Einbau ohne 
  Eingriffe in die Karosserie

- protect bottom and side
  part of the car body from stones
  and dirt
- fit exactly to the car exterior
- set contains 2 mud flaps
- easy fitting without interference 
  with the car body 
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Boční ochranné lišty

Seitenschutzleisten

Protective lateral strips

KGA 600 001
Octavia, Octavia Combi

– lišty slouží k ochraně hran
   dveří
– snižují znečištění nad jejich
   úrovní
– vyrobeno z polyuretanové pěny
   odolné vůči povětrnostním
   vlivům a drobnému
   mechanickému
   poškození
– lišty mají kovovou výztuhu
   pro snadnější montáž
– sada obsahuje 4 díly
   opatřené lepicí páskou

- Leisten dienen zum Schutz der 
Türkanten

- erniedrigen die Verschmutzung 
oberhalb ihrer Höhe

- hergestellt aus klima- und kratz-
festem Polyurethanschaum 

- die Leisten haben eine 
Metallstrebe zum leichteren 
Einbau

- Satz enthält 4 mit Klebeband 
versehene Teile 

- stripes for door edge protection
- decrease dirt possibility above 

their level
- made of polyurethane (PUR) 

foam, resistant against weather 
conditions and small mechanical 
damage

- the stripes are stiffened with a 
metal strip for easy fitting

- set contains four pieces equip-
ped with a sticky band
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Boční ochranné lišty

Seitenschutzleisten

Protective lateral strips

KGA 600 002
Octavia, Octavia Combi

- sada obsahuje 4 ks bočních 
ochranných lišt RS v přípravě  
pro lakování

- lišty slouží k ochraně hran dveří
- snižují znečištění nad jejich 

úrovní
- odolné vůči povětrnostním  

vlivům a drobnému  
mechanickému poškození

- Satzinhalt: 4 Stk. 
Seitenschutzleisten RS grundiert

- zum Schutz der Türen
- niedrigere Verschmutzung  

oberhalb der Leisten
- witterungsbeständig und 

beständig gegen kleine  
mechanische Beschädigungen

- set contains 4 pcs. of protective 
lateral strips RS in the primer

- strips for door edge protection
- decrease dirt possibility above 

their level
- resistant against weather  

conditions and small  
mechanical damage    
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EEA 600 001
EEA 609 001
EEA 620 001

Tažné zařízení/ Anhängerkupplung/ Tow bar
Tažné zařízení neodnímatelné/ Anhängerkupplung starr/ Non-removable tow bar 
Tažné zařízení/ Anhängerkupplung/ Tow bar
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- odnímatelné
- sada včetně spojovacího  

materiálu
- maximální hmotnost brzděného 

přívěsu: do 1 700 kg
- maximální hmotnost  

nebrzděného
  přívěsu: do 750 kg
- maximální zatížení tažného 

zařízení se liší dle typu vozidla, 
na kterém je namontováno; 
rozhodující je údaj v technickém 
průkazu vozidla!

- maximální svislé zatížení na 
kulový čep: 75 kg

- teoretická vztažná síla 
 (D-value): 9,6 kN
- celková hmotnost tažného  

zařízení: 17,5 kg
- náhradní zámek EEA 600 011

- elektrickou instalaci se  
13-pólovou zásuvkou je nutno 
objednat pod obj. čísly: 

- pro vozy od KT 42/2008:
 - EEA 600 002CE4 pro vozy  

s přípravou pro tažné zařízení
 - EEA 600 001CE4 pro vozy bez 

přípravy pro tažné zařízení,  
levostranné řízení

 - EEA 600 101CE4 pro vozy bez 
přípravy pro tažné zařízení ,  
pravostranné řízení

- pro montáž do vozu  
do KT 42/2008  zkontrolujte 
SW stav řídicí jednotky Gateway, 
SW stav musí být 0178 a vyšší. 
Pokud tato podmínka není  
splněna přeflashujte ji.

- tažné zařízení je vyrobeno podle 
schválené dokumentace  
a odpovídá homologaci  
EEC e1* 94/20* 1430* 00

Tažné zařízení

Anhängerkupplung

Towing bar

EEA 600 001
Octavia, Octavia Combi

- abnehmbar
- Satz einschließlich des 

Verbindungsmaterials
- max. Gewicht des gebremsten 

Anhängers: bis 1 700 kg
- max. Gewicht des nicht ge-
 bremsten Anhängers : bis 750 kg
- max. Anhängelast weicht je nach 

Fahrzeugtyp ab, an dem die 
Anhängerkupplung montiert ist; 
entscheidend sind die Angaben 
in den Fahrzeugpapieren!

- max. zulässige Stützlast auf den 
Kugelkopf: 75 kg

- theoretische Bezugskraft 
 (D-value): 9,6 kN
- Gesamtgewicht der 

Anhängerkupplung: 17,5 kg
- Ersatzschloss EEA 600 011

- Elektroinstallation mit 13poliger 
Steckdose ist unter folgenden 
Nummern bestellbar:

- für Fahrzeuge ab KW 42/2008:
 - EEA 600 002CE4  für 

Fahrzeuge mit AHK-Vorbereitung
 - EEA 600 001CE4 für Fahrzeuge 

ohne AHK-Vorbereitung, für 
Linkslenker

 - EEA 600 101CE4 für Fahrzeuge 
ohne AHK-Vorbereitung, für den 
Rechtslenker

- für die Montage  in Fahrzeuge 
bis KW 42/2008 prüfen Sie 
den SW-Stand des Gateway-
Steuergeräts. Der SW-Stand 
muss 0178 und höher sein. Ist 
diese Bedingung nicht erfüllt, 
das Steuergerät überflashen.

- Anhängerkupplung wurde  
entsprechend der genehmigten 
Dokumentation und gemäß der 
Betriebserlaubnis  
EEC e1* 94/20* 1430* 00  
hergestellt

- detachable
- the set includes fitting material
- the trailer with brakes maximum 

weight: up to 1 700 kg
- the trailer without brakes  

maximum weight: up to 750 kg
- the max. load of the tow bar 

varies based on vehicle model, 
on which the tow bar is installed; 
the governing data can be found 
in the Certificate of Registration 
of the respective vehicle!

- the max. vertical static load on 
ball pin: 75 kg

- the theoretical (D-value): 9,6 kN
- the overall weight of the tow 

bar:    17,5 kg
- spare lock EEA 600 011

- the electric components with 
13-pin socket have to be  
ordered under following  
numbers:

- for cars from CW 42/2008:
 - EEA 600 002CE4  for cars  

with tow bar preparation
 - EEA 600 001CE4 for cars 

without tow bar preparation,  
for LHD

 - EEA 600 101CE4 for cars 
without tow bar preparation,  
for  RHD

- for fitting in cars till 42/2008 
check the SW version of the 
Gateway control unit. The SW 
version must be 0178 or higher. 
If that condition is not met,

 reflash it.

- the tow bar has been  
manufactured according to 
approved documentation  
and complies with  
EEC e1* 94/20* 1430* 00  
homologation 
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- neodnímatelné
- sada včetně spojovacího
   materiálu
- maximální hmotnost brzděného 

přívěsu: až 1700 kg
- maximální hmotnost  

nebrzděného přívěsu: až 750 kg
- maximální zatížení tažného 

zařízení se liší dle typu vozidla, 
na kterém je namontováno; 
rozhodující je údaj v technickém 
průkazu vozidla!

- maximální svislé zatížení na 
kulový čep: 75 kg

- teoretická vztažná síla 
 (Dc-Wert): 10,5 kN
- celková hmotnost tažného  

zařízení: 19 kg

- elektrickou instalaci se  
13-pólovou zásuvkou je nutno 
objednat pod obj. čísly: 

- pro vozy od KT 42/2008:
 - EEA 600 002CE4 pro vozy  

s přípravou pro tažné zařízení
 - EEA 600 001CE4 pro vozy bez 

přípravy pro tažné zařízení,  
levostranné řízení

 - EEA 600 101CE4 pro vozy bez 
přípravy pro tažné zařízení ,  
pravostranné řízení

- pro montáž do vozu  
do KT 42/2008  zkontrolujte  
SW stav řídicí jednotky Gateway, 
SW stav musí být 0178 a vyšší. 
Pokud tato podmínka není  
splněna přeflashujte ji.

- tažné zařízení je vyrobeno podle 
schválené dokumentace  
a odpovídá homologaci  
EEC e1* 94/20* 1430* 00

EEA 609 001
Octavia, Octavia Combi

- starr
- Satz einschließlich des 

Verbindungsmaterials
- Anhängelast bei gebremsten 

Anhänger: bis zu 1700 kg
- Anhängelast bei nicht 

gebremsten 
 Anhänger: bis zu 750 kg
- max. Anhängelast weicht je nach 

Fahrzeugtyp ab, an dem die 
Anhängerkupplung montiert ist; 
entscheidend sind die Angaben 
in den Fahrzeugpapieren!

- max. zulässige Stützlast auf den 
Kugelkopf: 75 kg

- theoretische Bezugskraft 
 (Dc-Wert): 10,5 kN
- Gesamtgewicht der 

Anhängerkupplung: 19 kg

- Elektroinstallation mit 13poliger 
Steckdose ist unter folgenden 
Nummern bestellbar:

- für Fahrzeuge ab KW 42/2008:
 - EEA 600 002CE4 für Fahrzeuge 

mit AHK-Vorbereitung
 - EEA 600 001CE4 für Fahrzeuge 

ohne AHK-Vorbereitung, für 
Linkslenker

 - EEA 600 101CE4 für Fahrzeuge 
ohne AHK-Vorbereitung, für den 
Rechtslenker

- für die Montage  in Fahrzeuge 
bis KW 42/2008 prüfen Sie 
den SW-Stand des Gateway-
Steuergeräts. Der SW-Stand 
muss 0178 und höher sein. Ist 
diese Bedingung nicht erfüllt, 
das Steuergerät überflashen.

- Anhängerkupplung wurde  
entsprechend der genehmigten 
Dokumentation und gemäß der 
Betriebserlaubnis  
EEC e1* 94/20* 1430* 00  
hergestellt

- non-removable
- the set includes fitting material
- the trailer with brakes maximum 

weight: up to 1700 kg
- the trailer without brakes  

maximum weight: up to 750 kg
- the max. load of the tow bar 

varies based on vehicle model, 
on which the tow bar is installed; 
the governing data can be found 
in the Certificate of Registration 
of the respective vehicle!

- the max. vertical static load on 
ball pin: 75 kg

- the theoretical strength 
(Dc-Wert): 10,5 kN

- the overall weight of the tow 
bar: 19 kg

- the electric components with 
13-pin socket have to be  
ordered under following  
numbers:

- for cars from CW 42/2008:
 - EEA 600 002CE4 for cars with 

tow bar preparation
 - EEA 600 001CE4 for cars 

without tow bar preparation,  
for LHD

 - EEA 600 101CE4 for cars 
without tow bar preparation,  
for  RHD

- for fitting in cars till 42/2008 
check the SW version of the 
Gateway control unit. The SW 
version must be 0178 or higher. 
If that condition is not met,

 reflash it.

- the tow bar has been  
manufactured according to 
approved documentation  
and complies with  
EEC e1* 94/20* 1430* 00  
homologation 

Tažné zařízení neodnímatelné

Anhängerkupplung starr

Non-removable tow bar 
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- odnímatelné,  
pro vozy 4x4 a Scout

- sada včetně spojovacího  
materiálu

- maximální hmotnost brzděného 
přívěsu: do 1 700 kg

- maximální hmotnost  
nebrzděného přívěsu: do 750 kg

- maximální zatížení tažného 
zařízení se liší dle typu vozidla, 
na kterém je namontováno; 
rozhodující je údaj v technickém 
průkazu vozidla!

- maximální svislé zatížení na 
kulový čep: 75 kg

- teoretická vztažná síla 
 (D-value): 9,6 kN
- celková hmotnost tažného  

zařízení: 17,5 kg
- náhradní zámek EEA 600 011
- elektrickou instalaci se  

13-pólovou zásuvkou je nutno 
objednat pod obj. čísly: 

- pro vozy od KT 42/2008:
 - EEA 600 002CE4 pro vozy  

s přípravou pro tažné zařízení
 - EEA 600 001CE4 pro vozy bez 

přípravy pro tažné zařízení,  
levostranné řízení

 - EEA 600 101CE4 pro vozy bez 
přípravy pro tažné zařízení ,  
pravostranné řízení

- pro montáž do vozu  
do KT 42/2008  zkontrolujte 
SW stav řídicí jednotky Gateway, 
SW stav musí být 0178 a vyšší. 
Pokud tato podmínka není  
splněna přeflashujte ji.

- tažné zařízení je vyrobeno podle 
schválené dokumentace  
a odpovídá homologaci  
EEC e1* 94/20* 1430* 00

Tažné zařízení

Anhängerkupplung

Towing bar

EEA 620 001
Octavia, Octavia Combi 4x4
Octavia Combi Scout

- abnehmbar,  
für Fahrzeuge 4x4 und Scout

- Satz einschließlich des 
Verbindungsmaterials

- max. Gewicht des gebremsten 
Anhängers: bis 1700 kg

- max. Gewicht des nicht ge-
 bremsten Anhängers : bis 750 kg
- max. Anhängelast weicht je nach 

Fahrzeugtyp ab, an dem die 
Anhängerkupplung montiert ist; 
entscheidend sind die Angaben 
in den Fahrzeugpapieren!

- max. zulässige Stützlast auf den 
Kugelkopf: 75 kg

- theoretische Bezugskraft 
 (D-value): 9,6 kN
- Gesamtgewicht der 

Anhängerkupplung: 17,5 kg
- Ersatzschloss EEA 600 011
- Elektroinstallation mit 13poliger 

Steckdose ist unter folgenden 
Nummern bestellbar:

- für Fahrzeuge ab KW 42/2008:
 - EEA 600 002CE4 für Fahrzeuge 

mit AHK-Vorbereitung
 - EEA 600 001CE4 für Fahrzeuge 

ohne AHK-Vorbereitung, für 
Linkslenker

 - EEA 600 101CE4 für Fahrzeuge 
ohne AHK-Vorbereitung, für den 
Rechtslenker

- für die Montage  in Fahrzeuge 
bis KW 42/2008 prüfen Sie 
den SW-Stand des Gateway-
Steuergeräts. Der SW-Stand 
muss 0178 und höher sein. Ist 
diese Bedingung nicht erfüllt, 
das Steuergerät überflashen.

- Anhängerkupplung wurde  
entsprechend der genehmigten 
Dokumentation und gemäß der 
Betriebserlaubnis  
EEC e1* 94/20* 1430* 00  
hergestellt

- detachable,  
for cars 4x4 and Scout

- the set includes fitting material
- the trailer with brakes maximum 

weight: up to 1700 kg
- the trailer without brakes  

maximum weight: up to 750 kg
- the max. load of the tow bar 

varies based on vehicle model, 
on which the tow bar is installed; 
the governing data can be found 
in the Certificate of Registration 
of the respective vehicle!

- the max. vertical static load  
on ball pin: 75 kg

- the theoretical (D-value): 9,6 kN
- the overall weight of the  

tow bar: 17,5 kg
- pare lock EEA 600 011
- the electric components with 

13-pin socket have to be orde-
red under following numbers:

- for cars from CW 42/2008:
 - EEA 600 002CE4 for cars with 

tow bar preparation
 - EEA 600 001CE4 for cars 

without tow bar preparation,  
for LHD

 - EEA 600 101CE4 for cars 
without tow bar preparation,  
for  RHD

- for fitting in cars till 42/2008 
check the SW version of the 
Gateway control unit. TheW  
version must be 0178 or higher. 
If that condition is not met,

 reflash it.

- the tow bar has been  
manufactured according to 
approved documentation and 
complies with  
EEC e1* 94/20* 1430* 00  
homologation 



06
TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
ANHÄNGERKUPPLUNG
TOWING DEVICE



PŘEPRAVA

TRANSPORT

TRANSPORT

© ŠKODA AUTO a. s.





07
PŘEPRAVA
TRANSPORT
TRANSPORT

5L6 071 175
3T0 053 668
3T9 056 700
LAS 600 002
LAS 610 001B
LAS 620 001
LAS 620 002A
LAS 620 004
LBB 000 001
LBT 009 001A
LBT 009 002A
LBT 009 003A
LBT 009 005

LBT 009 006
LBT 071 027

Box na lyže Škoda/ Skibox Škoda/ Ski box Škoda
Držák na jízdní kola/ Fahrradhalter / Bicycle holder 
Interiérový držák jízdních kol/ Innenraumfahrradhalter/ Interior bicycle holder
Náhradní momentový klíč/ Ersatz-Drehmomentschlüssel/ Spare torque spanner
Základní střešní nosič/ Dachgrundträger/ Basic roof rack
Podélný střešní nosič/ Dachreling/ Roof railing
Příčný střešní nosič/ Querträger/ Transverse roof rack
Podélný střešní nosič - stříbrný/ Dachreling - silbern/ Roof railing - silver
Držák na lyže/ Skiträger/ Ski holder
Box na lyže/ Skibox/ Ski box
Box na zavazadla/ Gepäckbox/ Luggage box
Držák na jízdní kolo/ Fahrradträger/ Bicycle holder
Nosič jízdních kol na tažné zařízení/ Heckfahrradträger für Anhängerkupplung / Bike carrier for 
a tow bar
Zavazadlový koš/ Gepäckkorb/ Luggage basket
Držák na lyže/ Skiträger/ Ski holder
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Box na lyže Škoda

Skibox Škoda

Ski box Škoda

5L6 071 175

- originální box ve Škoda designu
- uzamykatelný box až pro 5 párů 

lyží a 4 snowboardy
- určeno pro základní nosič
 nebo na příčník pro podélný 

střešní nosič
- součástí balení je sada  

4 upevňovacích přípravků pro 
montáž do „T“ drážky

- pro montáž na obdélníkový 
profil nosiče nutno doobjednat 
sadu upevňovacích profilů ve 
tvaru „U“ pod číslem  
5L0 071 752

- snížené dno pro nižší odpor 
vzduchu, hluk větru a vibrace

- bezpečnostní centrální zámek 
- objem 380 l
- rozměry 215 x 80 x 35 cm
- hmotnost 18 kg
- max. zátěž boxu je 75 kg  

-maximální zatížení střechy se 
liší dle typu vozidla; rozhodující 
je údaj v technickém průkazu 
vozidla!

- Originalbox im Škoda Design
-  verschließbare Box
  für bis zu 5 Skipaaren und  

4 Snowboards
- für den Grundträger oder 

auf den Querträger für den 
Dachlängsträger vorgesehen

- Bestandteil der Verpackung ist 
Satz von 4 Befestigungsmitteln 
für Montage in „T“-Fuge 

- für Montage auf rechteckigen  
Trägerprofil ist Satz von 
Befestigungsprofilen in Form „U“ 
unter Nummer 5L0 071 752 zu 
bestellen  

- abgesenkter Boden für einen 
niedrigeren Windwiderstand u. 
–geräusch sowie Vibrationen

- Zentralsicherheitsschloss
- Fassungsvermögen 380 l
- Maße 215 x 80 x 35 cm
- Gewicht 18 kg
- max. Belastung der Box beträgt  

75 kg - max. Dachbelastung 
weicht je nach Fahrzeugtyp ab; 
entscheidend sind die Angaben 
in den Fahrzeugpapieren!

- original ski box in the Škoda 
design

- lockable box for up to 5 pairs of 
ski and 4 snowboards

- intended for basic carrier or 
cross bar of roof rails

- package includes set of 4 fixtures 
for fitting into the „T“ groove

- for fitting on the rectangular 
profile needs to be ordered a set 
of „U“ bolts under order number 
5L0 071 752

- lowered base for reduced air 
resistance, wind noise and  
vibrations 

- central safety locking system
- 380 litre capacity
- dimensions 215 x 80 x 35 cm
- weight 18 kg
- max. loading of the box is 75 kg 

- max. load of roof varies based 
on vehicle model; the  
governing data can be found in 
the Certificate of Registration of 
the respective vehicle!
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Držák na jízdní kola

Fahrradhalter
 
Bicycle holder

3T0 053 668

- zvýšená nosnost nosiče – 20 kg
- uzamykatelný nosič jízdního 

kola
- možnost namontovat  

až 4 nosiče na vůz
- hliníkový profil
- možnost uzamčení ke střešnímu 

nosiči

- erhöhte Tragkraft des Trägers  
– 20 kg

- abschließbarer Fahrradträger
- bis 4 Träger können auf das 

Fahrzeug montiert werden
- aus Aluprofil
- am Dachträger abschließbar

- increased load capacity – 20 kg
- lockable bicycle holder
- possibility to fit up to four hol-

ders on one car
- made of aluminium profile
- possibility to lock to the carrier
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Interiérový držák jízdních kol

Innenraumfahrradhalter 

Interior bicycle holder

3T9 056 700
Octavia Combi
Roomster
Superb Combi (3T9)
Yeti (5L)

- lze namontovat max. 2 jízdní 
kola

- Roomster  - montáž příčné tyče 
do upevňovacích ok za  
nákladovou hranou, pouze pro 
vozy bez mezipodlahy

- Yeti (5L) - montáž příčné tyče 
do upevňovacích ok za  
nákladovou hranou, pouze pro 
základní podlahu bez rezervy 
nebo bez mezipodlahy

- Superb Combi (3T9) - montáž 
příčné tyče do upevňovacích ok 
za nákladovou hranou do  
vnitřního prostoru mezipodlahy

 - pro montáž do základní  
varianty kufru bez mezipodlahy 
nutno dokoupit sadu  
2 montážních úchytů  
3T9 071 335, pro  
podlahu s integrovanými  
hliníkovými lištami  
3T9 071 335A

- Octavia Combi - montáž  
příčné tyče do upevňovacích ok 
za zadními sedadly, navíc nutno 
dokoupit přídavný upevňovací 
popruh pro fixaci řídítek  
1Z9 056 701, pouze pro vozy 
bez mezipodlahy

- uchycení jízdního kola  
popruhem za sedlovku a do 
držáku pomocí rychloupínacích 
matic

- uchycení vyjmutého předního 
kola pomocí popruhu k přední 
vidlici

- für max. 2 Fahrräder
- Roomster - Montage einer 

Querstange in Befestigungsösen 
hinter der Ladekante, nur für 
Fahrzeuge ohne Zwischenboden

- Yeti (5L) - Montage einer 
Querstange in Befestigungsösen 
hinter der Ladekante, nur für 
Grundboden ohne Reserverad 
oder  ohne Zwischenboden

- Superb Combi (3T9)  
- Montage einer Querstange 
in Befestigungsösen hinter der 
Ladekante in den Innenraum 
des Zwischenbodens

 - für Montage in Grundvariante 
des Kofferraumes ohne 
Zwischenboden ist Satz von  
2 Montageaufnahmen  
3T9 071 335, für Fussboden mit 
integrierten Aluleisten  
3T9 071 335A zusätzlich  
zu kaufen

- Octavia Combi  
- Montage einer Querstange 
in Befestigungsösen 
hinter Rücksitzen, 
Zusatzbefestigungsgurt  für 
Fixierung der Lenkstange  
1Z9 056 701 ist zusätzlich zu 
kaufen, nur für Fahrzeuge ohne 
Zwischenboden

- Aufnahme des Fahrrads mit 
Gurt hinter die Sitzstange und 
in den Halter  mit Hilfe von 
Schnellspannmüttern

- Aufnahme des rausge- 
nommenen Vorderrads mit  
Hilfe eines Gurtes an die 
Vordergabel

- possible to fix max. 2 bikes
- Roomster - fixing of transverse 

post into fastening hooks behind 
the loading edge, only for cars 
without false boot floor

- Yeti (5L) - fixing of transverse 
post into fastening hooks behind 
the loading edge,  only for  floor 
without spare wheel or without 
false boot floor

- Superb Combi (3T9) - fixing of 
transverse post into fastening 
hooks behind the loading edge 
into internal part of the false 
boot floor

 - for fitting into the basic boot 
without false boot floor  
necessary to buy 2 mounting 
fixtures 3T9 071 335, for fitting 
into the boot with integrated 
aluminium strips 3T9 071 335A

- Octavia Combi  fixing of  
transverse post into fastening 
hooks behind  the rear seats, 
also necessary to buy extra strap 
to secure bicycle handles  
1Z9 056 701, only for cars 
without false boot floor

- mounting of bike on seat post 
with strap and with fixative 
clamp into the holder on the 
transverse post

- fixation of dismounted wheel 
with strap to the front fork
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- pro základní střešní nosiče
 LAS 610 001, LAS 610 001A,  

LAS 610 001B, LAS 710 001A
- utahovací moment nastaven na 

max. 4Nm – nelze překročit

LAS 600 002
Octavia
Fabia (5J)

- für Grunddachträger
 LAS 610 001, LAS 610 001A,  

LAS 610 001B, LAS 710 001A
- Drehmoment auf max. 4Nm  

eingestellt – Überschreiten 
unmöglich

- for basic roof racks
 LAS 610 001, LAS 610 001A,  

LAS 610 001B, LAS 710 001A
- max. tightening torque set to 

4Nm - exceeding impossible

Náhradní momentový klíč

Ersatz-Drehmomentschlüssel

Spare torque spanner
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- nosič z hliníkového profilu 
 s drážkou tvaru „T“
- upevňuje se do spáry 
   mezi dveře a střechu
- utahovací moment max. 4Nm
- uzamykatelný, možno
   připevnit boxy, nosiče
   na kolo a lyže aj.
- úspěšně absolvoval  

CITY-crash test

- náhradní sada 4 plastových  
krytek bez zámků 

 LAS 610 001 K

- náhradní sada 2 gumových  
těsnících profilů do T-drážky 

  LAS 610 001 G

- náhradní sada 4 zámků + 2 klíčů 
LAS 600 001

LAS 610 001B
Octavia

- Träger aus Aluminiumprofil
  mit der T-Nut
- wird in die Fuge zwischen
   Tür und Dach befestigt
- Drehmoment max. 4Nm
- abschließbar, man kann Boxen, 

Fahrrad- und Skihalter u.a. 
befestigen

- CITY-Crash-Test erfolgreich 
bestanden

- Kunststoffersatzblenden (4 St.) 
ohne Schlösser LAS 610 001 K

- Ersatzdichtungsprofile (2 St.)  
aus Gummi in die T-Nut  
LAS 610 001 G

- Schließsatz LAS 600 001            
(4 Schlösser + 2 Schlüssel)

- rack from aluminium 
   profile with „T“ groove
- fits into groove between
   doors and roof
- max. tightening torque 4Nm
- lockable, possible to fit
   boxes, bicycle carriers, ski racks 

etc.
- CITY-crash test successfully 

passed

- 4 plastic spare covers without 
locks LAS 610 001 K

- 2 spare rubber seal profiles 
  for T-groove LAS 610 001 G

- 4 spare locks + 2 keys
 LAS 600 001

Základní střešní nosič

Dachgrundträger 

Basic roof rack
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- sada obsahuje 2 podélníky a 
montážní materiál

- maximální nosnost je podmíně-
na údajem max. nosnosti střechy 
uvedené ve velkém TP 

- úspěšně absolvoval CITY-crash 
test

- určen pro montáž příčného 
střešního nosiče LAS 620 002A

- pro montáž podélného střešní-
ho nosiče je nutné použít šablo-
nu LAS 620 003

LAS 620 001
Octavia Combi

- Satz enthält die Dachreling und 
Einbaumaterial

- maximale Traglast: maximale 
Dachlast im Fahrzeugbrief

   beachten 
- CITY-Crash-Test erfolgreich 

bestanden
- für Einbau des Querträgers  

LAS 620 002A bestimmt

- für Einbau der Dachreling ist 
die Schablone LAS 620 003 zu 
benutzen

- set contains roof railing and fit-
ting material

- maximum carrying capacity 
depends on maximum roof 
carrying capacity stated in the 
vehicle registration papers

- CITY-crash test succesfully 
passed

- designed for fitting of transverse 
roof rack LAS 620 002A

- for roof railing fitting is necessa-
ry to use template LAS 620 003

Podélný střešní nosič

Dachreling

Roof railing
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- sada obsahuje 2 uzamykatelné 
příčníky a momentový klíč

- maximální nosnost je  
podmíněna údajem max.  
nosnosti střechy uvedené ve 
velkém TP

- úspěšně absolvoval CITY-crash 
test

- vyroben z eloxovaného  
hliníkového profilu

- upevnění dalších střešních  
nosičů do tzv. T-drážky

- určen výhradně pro montáž na 
podélné střešní nosiče:

 Roomster – LAH 770 001
 Octavia Combi – LAS 620 001
  Fabia Combi (5J) – LAS 720 001, 

LAS 720 002

- náhradní sada 4 dosedacích 
gum k objednání pod číslem           
LAS 620 012

- náhradní sada 2 gumových těs-
nících profilů do T-drážky    
LAS 620 002 G

- náhradní sada 4 plastových  
krytek bez zámků  
LAS 620 002 K

- náhradní sada 4 plastových  
krytek boční hrany nosiče 

 LAS 620 002 P

- náhradní upevňovací šroub  
s vnitřním imbusem 

 LAS 620 002 S

- náhradní sada 4 zámků + 2 klíčů 
LAS 600 001

LAS 620 002A
Octavia Combi
Roomster
Fabia Combi (5J) 

- Satz enthält 2 abschließbare 
Querträger und einen 
Drehmomentschlüssel

- maximale Traglast: beachte 
maximale Dachtraglast im 
Fahrzeugbrief

- CITY-Crash-Test erfolgreich 
bestanden

- aus dem eloxierten Aluminium 
hergestellt

- Befestigung von Trägern in der 
T-Nut-Führung möglich

- ausschließlich für die Montage 
auf die Dachreling von    
Roomster – LAH 770 001

 Octavia Combi – LAS 620 001 
Fabia Combi (5J) – LAS 720 001, 
LAS 720 002 geeignet

 
- 4 Ersatz-Auflagegummi unter  

LAS 620 012 bestellbar

- Ersatzdichtungsprofile  
(2 St.) aus Gummi in die T-Nut                 
LAS 620 002 G 

- Kunststoffersatzblenden (4 St.) 
ohne Schlösser LAS 620 002 K

- Satz von 4 Kunststoffblenden für 
die Seitenkanten des Trägers  
LAS 620 002 P

- Ersatzbefestigungsschraube  
mit Innsechskant  
LAS 620 002 S

- Schließsatz LAS 600 001            
(4 Schlösser + 2 Schlüssel)

 

- set contains 2 lockable  
transverse roof racks and  
a torque spanner

- maximum carrying capacity 
depends on maximum roof 
carrying capacity stated in the 
vehicle registration papers

- CITY-crash test successfully 
passed

- produced from anodized alloy 
profile

- fitting of extra roof racks into the 
T-groove

- designed solely for fitting on 
roof railings:

 Roomster – LAH 770 001
  Octavia Combi – LAS 620 001 

Fabia Combi (5J) – LAS 720 001, 
LAS 720 002

- spare set of 4 bearing gums 
available as LAS 620 012

- 2 spare rubber seal profiles 
   for T-groove LAS 620 002 G
 
- 4 plastic spare covers without 

locks LAS 620 002 K

- 4 plastic spare covers of the  
side rack edge  
LAS 620 002 P

- spare fitting screw with inner 
hexagon socket  
LAS 620 002 S

- 4 spare locks + 2 keys
 LAS 600 001 

Příčný střešní nosič

Querträger

Transverse roof rack
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- sada obsahuje 2 podélníky a 
montážní materiál

- maximální nosnost je podmíně-
na údajem max. nosnosti střechy 
uvedené ve velkém TP 

- úspěšně absolvoval CITY-crash 
test

- určen pro montáž příčného 
střešního nosiče LAS 620 002A

- pro montáž podélného střešní-
ho nosiče je nutné použít šablo-
nu LAS 620 003

LAS 620 004
Octavia Combi

- Satz enthält die Dachreling und 
Einbaumaterial

- maximale Traglast: maximale 
Dachlast im Fahrzeugbrief

   beachten 
- CITY-Crash-Test erfolgreich 

bestanden
- für Einbau des Querträgers  

LAS 620 002A bestimmt

- für Einbau der Dachreling ist 
die Schablone LAS 620 003 zu 
benutzen

- set contains roof railing and fit-
ting material

- maximum carrying capacity 
depends on maximum roof 
carrying capacity stated in the 
vehicle registration papers

- CITY-crash test succesfully 
passed

- designed for fitting of transverse 
roof rack LAS 620 002A

- for roof railing fitting is necessa-
ry to use template LAS 620 003

Podélný střešní nosič - stříbrný

Dachreling - silbern

Roof railing - silver
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Držák na lyže

Skiträger 

Ski holder

LBB 000 001

– uzamykatelný držák pro
   4 páry lyží nebo 2 snowboardy
– z hliníkového profilu 

– ein verschließbarer 
   4-Paar-Skiträger oder 
   2-Snowboard-Träger
– aus Alu-Profil

– lockable holder for 4 pairs 
   of ski or 2 snowboards
– from aluminium profile
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Box na lyže

Skibox

Ski box

LBT 009 001A

- uzamykatelný box
 „Pacific 500“ až pro 5 párů lyží  

a 4 snowboardy
- určeno pro základní nosič
 nebo na příčník pro podélný 

střešní nosič
- disponuje rychloupínacím  

systémem Fast-Grip, který se 
ovládá jen zevnitř boxu 

- snížené dno pro nižší odpor 
vzduchu, hluk větru a vibrace

- bezpečnostní centrální zámek 
- objem 320 l
- rozměry 226 x 55 x 37 cm
- vnitřní rozměry 221 x 47 cm
- hmotnost 12 kg
- max. zátěž boxu je 50 kg

- verschließbare Box
 „Pacific 500“ für bis zu 5 Paare 

Ski und 4 Snowboards
- für den Grundträger oder 

auf den Querträger für den 
Dachlängsträger vorgesehen

- verfügt über das  
Schnellspannsystem  
Fast-Grip, welches nur von der 
Boxinnenseite betätigt wird 

- abgesenkter Boden für einen 
niedrigeren Windwiderstand u. 
-geräusch sowie Vibrationen

- Zentralsicherheitsschloss
- Volumen 320 l
- Abmessung 226 x 55 x 37 cm
- Innenabmessung 221 x 47 cm 
- Gewicht 12 kg
- max. Belastung der Box beträgt  

50 kg

- ”Pacific 500“ lockable box for up 
to 5 pairs of ski and  
4 snowboards

- intended for basic carrier or 
cross bar of roof rails

- new quick mount system  
Fast-Grip, actuated from inside 
of the box only

- lowered base for reduced air 
resistance, wind noise and  
vibrations 

- central safety locking system
- 320 litre capacity
- dimensions 226 x 55 x 37 cm
- inner dimensions 221 x 47 cm
- weight 12 kg
- max. loading of the box is 50 kg
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- uzamykatelný autobox
 „Pacific 100“
- pro základní nosič nebo
 na příčník pro podélný
 střešní nosič
- disponuje rychloupínacím  

systémem Fast-Grip, který se 
ovládá jen zevnitř boxu 

- snížené dno pro nižší odpor 
vzduchu, hluk větru a vibrace

- bezpečnostní centrální zámek 
- objem 370 l
- rozměry 1 390 x 900 x 390 mm
- hmotnost 12 kg
- max. zátěž boxu je 50 kg

LBT 009 002A

- eine verschließbare
 Autobox „ Pacific 100“
- ist für alle Grundträger
 und Querträger geeignet
- verfügt über das  

Schnellspannsystem  
Fast-Grip, welches nur von  
der Boxinnenseite betätigt wird 

- abgesenkter Boden für einen 
niedrigeren Windwiderstand u. 
–geräusch sowie Vibrationen

- Zentralsicherheitsschloss
- Inhalt beträgt 370 l
- Größe 1 390 x 900 x 390 mm
- Gewicht 12 kg
- max. Belastung der Box ist 50 kg

- ” Pacific 100“ lockable roof box
- intended for basic carrier or 

cross bar of roof rails
- new quick mount system  

Fast-Grip, actuated from inside 
of the box only

- lowered base for reduced air 
resistance, wind noise and  
vibrations 

- central safety locking system
- 370 litre capacity
- dimensions  

1 390 x 900 x 390 mm
- weight 12 kg
- max. loading of the box is 50 kg

Box na zavazadla

Gepäckbox

Luggage box



07
PŘEPRAVA
TRANSPORT
TRANSPORT

Držák na jízdní kolo

Fahrradträger

Bicycle holder

LBT 009 003A

- uzamykatelný nosič jízdního kola
- možnost namontovat  

až 4 nosiče na vůz
- uchycení jízdního kola  

– rám/kola
- volitelně nastavitelné úchytné 

pásky pro všechny rozměry ráfků 
a pneumatik

- montáž na příčný nosič pomocí
  sady adaptérů pro T-drážku 

nebo pomocí speciálních  
objímek (obojí je součástí  
balení)

- abschließbarer Fahrradträger
- bis 4 Träger können auf das 

Fahrzeug montiert werden
- Montage des Fahrrades - 

Rahmen/Rad
- universal verstellbre 

Befestigungsgurte für 
Fahrradfelgen/Reifen aller 
Größen

- Montage auf den Querträger in 
die T-Nut oder über die U-Bügel 
(beides im Lieferumfang)

- lockable bike carrier
- possibility to fit up to four  

holders on one car
- mounting of bike – frame/wheel
- adjustable quick straps for  

differently sized wheels
- to be fixed on the transverse 

roof rack with adapter set for 
T-groove or with special brackets 
(both included in the package) 
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Nosič jízdních kol na tažné zařízení

Heckfahrradträger für Anhängerkupplung
 
Bike carrier for a tow bar

LBT 009 005

- lze namontovat max. 2 jízdní 
kola

- uchycení vhodné pro všechny 
typy tažných zařízení

- uzamčení kola do nosiče
- uzamčení nosiče k vozu
- pomocí páky lze nosič  

i s naloženými koly sklopit - 
umožněn přístup do  
zavazadlového prostoru

- uchycení jízdního kola  
– rám/kola

- max. zátěž 36 kg
- hmotnost nosiče 15 kg

- für max. 2 Fahrräder
- Aufnahme für alle Typen der 

Anhängerkupplung geeignet
- Abschließmöglichkeit des 

Fahrrades zum Träger
- Abschließmöglichkeit des 

Trägers zum Fahrzeug
- über einen Hebel kann man den 

Träger mit Fahrrädern  kippen 
– freier Zugang zum Kofferraum

- Befestigung des Fahrrades 
– Rahmen/Räder

- max. Belastung 36 kg
- Trägergewicht 15 kg

- possible to fix max. 2 bikes
- the coupling is suitable for all 

types of tow bars 
- locks bike to carrier
- locks carrier to car
- the carrier with bikes can be  

tilted by pulling the handle, 
which gives free access to the 
boot 

- mounting of bike – frame/wheel
- max. load capacity 36 kg
- weight 15 kg
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Zavazadlový koš

Gepäckkorb 

Luggage basket

LBT 009 006

- uzamykatelný zavazadlový koš
- hliníkový profil
- rozměry: 79 x 128 cm
- balení dále obsahuje přepravní 

síť s 10-ti upínacími háčky  
(130 x 90 cm) a popruhy  
2 x 400 cm

- montáž na příčný nosič pomocí 
sady adaptérů pro T-drážku 
nebo pomocí speciálních  
objímek (obojí je součástí  
balení)

- abschließbarer Gepäckkorb
- Aluprofil
- Abmaße: 79 x 128 cm
- Verpackung enthält ein 

Transportnetz mit 10 
Befestigungsclips (130 x 90 cm) 
und Spanngurte 2 x 400 cm

- Einbau auf die Querträger mit 
einem T-Nutadapter- satz oder 
speziellen Schellen (beides im 
Lieferumfang)

- lockable luggage basket
- made of aluminium profile
- size: 79 x 128 cm
- package further contains load 

net with 10 movable hooks  
(130 x 90 cm) and straps  
2 x 400 cm

- to be fixed on the transverse 
roof rack with adapter set for 
T-groove or with special sleeves 
(both included in the package)
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Držák na lyže

Skiträger 

Ski holder

LBT 071 027

- uzamykatelný držák 4 párů lyží 
(včetně zámků) 

- hmotnost 2,5 kg
- je také určen pro transport 

snowboardů a vodních lyží
- pro montáž do T-drážky nutno 

objednat adaptér 
 LBT 009 010

- ein verschließbarer
 4–Paar–Skiträger  

(inkl. Schlösser)
- Gewicht 2,5 kg 
- ist auch zum Transport von 

Snowboard und Wasserskiern 
geeignet

- für die Einbau auf die 
Querträger ist der  
T-Nutadapter-satz unter 
Bestellnummer LBT 009 010 
bestellbar

- lockable holder for 4 pairs of ski 
with locks.

- weight 2,5 kg
- also for carrying snowboards 

and water ski
- for fitting into the T-groove 

necessary to order the adapter 
set LBT 009 010
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1Z0 071 910
1Z1 064 200
1Z1 064 205
FAA 600 001

FAA 600 002
FAA 610 001
FAA 610 002
FAA 610 003
FAA 610 004
FAA 620 002
FBA 600 000
FBA 800 000
FBA 800 001
FDC 609 001
FDC 609 002
FDC 609 003
FDC 609 004
FDC 609 005
FDC 610 001
FDC 610 002
FDC 610 003
FDC 610 004
FDC 620 001
FFA 600 001 
FFA 600 002
FFA 600 010
FFA 600 011

Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Kryty pedálů z ušlechtilé oceli/ Edelstahlpedalblenden/ Stainless-steel foot pedal covers
Kryty pedálů z ušlechtilé oceli/ Edelstahlpedalblenden/ Stainless-steel foot pedal covers
Styling kit - Spoiler předního nárazníku/ Styling Kit - Frontschürze/ Styling kit  - Front bumper 
spoiler
Styling kit - Difuzor/ Styling Kit - Diffusor/ Styling kit - Diffuser
Spoiler předního nárazníku/ Frontschürze/ Front bumper spoiler
Spoiler zadního nárazníku/ Heckschürze/ Rear bumper spoiler
Spoiler 5. dveří/ Heckklappenspoiler/ Rear boot spoiler
Spoiler 5. dveří RS/ Heckklappenspoiler RS/ Rear boot spoiler RS
Zadní nárazník RS / Heckstoßfänger RS/ Rear bumper RS
Volant v koženém provedení/ Lenkrad in Lederausführung/ Steering wheel in leather 
Kožený volant - čtyřramenný/ Lederlenkrad - vierarmig/ Leather steering wheel – 4-spoke
Kožený volant - tříramenný/ Lederlenkrad - dreiarmig/ Leather steering wheel – 3-spoke
Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Koncovka výfuku/ Auspuffendstück/ Exhaust pipe end piece
Kožená rukojeť řadicí páky/ Leder-Schalthebelknopf/ Leather gearshift knob
Kožená rukojeť řadicí páky/ Leder-Schalthebelknopf/ Leather gearshift knob
Kožená rukojeť ruční brzdy/ Ledergriff für Handbremse/ Leather handbrake grip
Kožená rukojeť ruční brzdy/ Ledergriff für Handbremse/ Leather handbrake grip



08
SPORT
SPORT
SPORT



08
SPORT
SPORT
SPORT

Koncovka výfuku

Auspuffendstück

Exhaust pipe end piece

1Z0 071 910
Octavia, Octavia Combi

- navařovaná
- vyrobena z ušlechtilé oceli

- pro vozy od KT 45/2008
- pro motorizaci 1.6 TDI CR/77 kW 
- nelze pro vozy 4x4

- verschweisst
- aus Edelstahl hergestellt

- für Fahrzeuge  
ab KW 45/2008 

- für Motorisierung  
1.6 TDI CR/77 kW

- nicht für 4x4 Fahrzeuge  
bestimmt

- welded
- produced from high-quality 

steel

- for cars from CW 45/2008 
- for engine 1.6 TDI CR/77 kW
- not for 4x4 cars available
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Kryty pedálů z ušlechtilé oceli

Edelstahlpedalblenden

Stainless-steel foot pedal covers

1Z1 064 200
1Z1 064 205
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T), Superb Combi (3T)

- 1Z1 064 200 – třídílná sada
- 1Z1 064 205 – dvoudílná sada 

pro automatickou převodovku

- pro sportovnější pocit při  ovlá-
dání vozu

- vyrobeno z nerezové oceli
- protiskluzová úprava díky   

pryžovým ploškám

- 1Z2 064 200 – třídílná sada pro 
pravostranné řízení

- 1Z2 064 205 – dvoudílná sada 
pro automatickou převodovku 
pro pravostranné řízení

- 1Z1 064 200 – dreiteiliger Satz
- 1Z1 064 205 – zweiteiliger Satz 

für Automatikgetriebe

- für mehr Sportlichkeit bei der 
Fahrzeugsteuerung

- aus rostfreiem Stahl hergestellt
- Gleitschutzausführung dank 

Gummibelegen

- 1Z2 064 200 – dreiteiliger Satz 
für Rechtslenkung

- 1Z2 064 205 – zweiteiliger Satz 
für Automatikgetriebe für die 
Rechtslenkung

- 1Z1 064 200 – 3-piece set
- 1Z1 064 205 – 2-piece set for 

automatic transmission

- for a sporty feeling when driving 
the car

- made of stainless-steel
antiskid surface due to rubbered 

spots

- 1Z2 064 200 – 3-piece set  
for RHD

- 1Z2 064 205  – 2-piece set for 
automatic transmission, for RHD
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Styling kit - Spoiler předního nárazníku

Styling Kit - Frontschürze

Styling kit  - Front bumper spoiler

FAA 600 001
Octavia, Octavia Combi

- 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

- 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 con-
tract partners of Škoda Auto
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- 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

- náhradní krytka FAA 600 012

- montáž je nutno provést u 
autorizovaného partnera 
Škoda

 

FAA 600 002
Octavia

- 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

- Ersatzblende FAA 600 012

- Montage nur bei dem  
autorisierten Škoda Partner  
durchführen lassen

- 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

- to be fitted solely by the con-
tract partners of Škoda

Styling kit - Difuzor

Styling Kit - Diffusor

Styling kit - Diffuser
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Spoiler předního nárazníku

Frontschürze

Front bumper spoiler

FAA 610 001
Octavia, Octavia Combi
- do/bis/till 45/2008

- vyroben z materiálu PUR tech-
nologií RIM

- dodáván v přípravě pro lakování
- použitelný pro liftback i kombi
- nedoporučen pro vozy s před-

ním parkovacím asistentem
 - dodáván včetně 3 ochranných 

mřížek
- lepidlo třeba objednat sepa- 

rátně – 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

- 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 separa- 

tely – recommended 
  HHA 381 014 (2 pieces)
- spare protective grills
  FAA 610 011
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- vyroben z materiálu PUR tech-
nologií RIM

- dodáván v přípravě pro lakování
-  pouze pro liftback
- včetně samolepící odrazové fólie 

(tzv. kočičí oči)
-  nelze kombinovat se zadními 

lapači nečistot KEA 600 001
- vyžaduje koncovku výfuku 
  FDC 610 001-4 (dle motorizace)
- bez kolize s originálním tažným 

zařízením Škoda
- bez kolize se zadním parkova-

cím asistentem Škoda
- lepidlo nutno objednat separát-

ně – doporučeno
  HHA 381 014 (1 ks)

- náhradní krytka tažného oka
  FAA 610 012

- náhradní samolepící odrazová 
fólie FAA 610 013

- náhradní samolepící páska 3M 
pro lepení parkovacích senzorů 
FAA 610 014

FAA 610 002
Octavia - do/bis/till 45/2008

- aus PUR-Material mit der RIM-
Technologie hergestellt

- grundiert geliefert
- verwendbar nur für Limousine
-  inklusive Selbstklebe-Reflexfolie 

(sog. Katzenaugen)
- nicht kompatible mit 

Schmutzfängern hinten 
  KEA 600 001
- erfordert Auspuffendstück 

FDC 610 001-4 (nach der 
Motorisierung)

- keine Kollision mit der origina-
len Anhängerkupplung

- keine Kollision mit der Škoda-
Einparkhilfe hinten

- Kleber muss separat bestellt 
werden – empfohlen ist 

  HHA 381 014 (1 Stück)

- Ersatz-Schleppöse-Abdeckung 
FAA 610 012

- Ersatz-Selbstklebe-Reflexfolie 
FAA 610 013

- Ersatz-Selbstklebeband 3M für 
Kleben der Parksensoren

  FAA 610 014

- produced from PUR material 
with RIM technology

- supplied in primer
- only for liftback
- self-adhesive reflex foil
 (“cat’s eyes”) included
- not compatible with rear mud 

flaps KEA 600 001
- requires exhaust pipe end piece 

FDC 610 001-4 (according to 
engine)

- no collision with original tow bar
- no collision with original rear 

parking assistant
- glue to be ordered separately 
– recommended HHA 381 014  

(1 piece)

- spare towing lug cover 
  FAA 610 012

- spare self-adhesive reflex foil
  FAA 610 013

- spare self-adhesive tape 3M for 
splicing of parking sensors

  FAA 610 014

Spoiler zadního nárazníku

Heckschürze

Rear bumper spoiler
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- vyroben z materiálu PUR tech-
nologií RIM

- dodáván v přípravě pro lakování
- pouze pro liftback
- lepidlo třeba objednat sepa- 

rátně – doporučeno 
  HHA 381 015 - Terostat MS 930 

(1ks = kartuše 310 ml)

FAA 610 003
Octavia 

- 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 MS 930 
  (1 Stück = Kartusche 310 ml)

- produced from PUR material 
with RIM technology

- supplied in primer
- only for liftback
- glue to be ordered separa- 

tely – recommended 
  HHA 381 015 – Terostat MS 930 
  (1 piece = 310 ml cartouche)

Spoiler 5. dveří

Heckklappenspoiler

Rear boot spoiler

- 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)

FAA 610 004
Octavia 

- 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)

- 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)

Spoiler 5. dveří RS

Heckklappenspoiler RS

Rear boot spoiler RS
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- zadní nárazník Octavia Combi RS 
pro vozy bez sériového zadního 
parkovacího radaru (7X1)

- dodáván v přípravě pro lakování
- včetně plastových odrazek  

(tzv. kočičí oči)
- nelze kombinovat se zadními 

lapači nečistot KEA 600 001
- vyžaduje vařenou koncovku 

výfuku FDC 610 001-4  
(dle motorizace)

- pro verze 4x4 nutno použít  
šroubovanou koncovku výfuku 
FDC 609 005

- bez kolize s originálním tažným 
zařízením Škoda

- vhodný pro dodatečnou montáž 
zadního parkovacího radaru  
BEA 609 001

FAA 620 002
Octavia Combi - do/bis/till 45/2008

- Stoßfänger hinten Octavia 
   Combi RS ohne die 

Serieneinparkhilfe (7X1)
- grundiert geliefert
- inklusive Kunststoffrückstrahler 

(sog. Katzenaugen)
- nicht kompatibel mit den 

Schmutzfängern hinten 
 KEA 600 001
- nur mit dem Auspuffendstück 

FDC 610 001-4  
(je nach Motorisierung)

- für die Allradversion  
verschraubtes Auspuffendstück  
FDC 609 005 erforderlich 

- keine Kollision mit der Škoda 
Original Anhängerkupplung

- tauglich für die Nachrüstung  
der Einparkhilfe hinten               
BEA 609 001  

- rear bumper Octavia Combi RS 
for cars without serial rear  
parking assistant (7X1)

- supplied in the primer
- plastic reflectors (cat’s eyes) 

included
- not compatible with rear mud 

flaps KEA 600 001
- requires exhaust pipe end piece 

FDC 610 001-4  
(according to engine)

- for 4x4 version is required  
screwed exhaust pipe end piece 
FDC 609 005

- no collision with original tow bar
- suitable for additional fitting  

of rear parking assistant         
BEA 609 001

Zadní nárazník RS 

Heckstoßfänger RS

Rear bumper RS
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Kožený volant

Lederlenkrad

Leather steering wheel

FBA 600 000
Fabia, Fabia Combi, Fabia Sedan 08/2004 >
Octavia, Octavia Combi  > 45/2008
Roomster
Fabia (5J), Fabia Combi (5J)  

- dodáván bez airbagového 
modulu

- průměr věnce 375 mm
- potažen kvalitní kůží
- sériové řešení shodné  

s mimořádnou výbavou

- pro vozy Fabia od 08/2004

- ohne Airbag-Modul
- Durchmesser des Kranzes 
 375 mm
- mit Hochwertigem Leder  

bezogen
- mit der Sonderausstattung aus 

der Serienproduktion identisch

- für Fabia seit 08/2004

- without airbag unit
- rim diameter 375 mm
- quality leather upholstered
- identical with the additional 

equipment from serial produc-
tion

- for Fabia from 08/2004
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Kožený volant - čtyřramenný

Lederlenkrad - vierarmig

Leather steering wheel – 4-spoke

FBA 800 000 
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)
Yeti (5L)

- pro vozy Octavia od KT 45/2008
- dodáván bez airbagového 

modulu
- průměr věnce 377 mm
- potaženo kvalitní kůží
- sériové řešení shodné  

s mimořádnou výbavou

- für Octavia ab KW 45/08
- ohne Airbag-Modul

- Durchmesser des Kranzes 
 377 mm
- mit Hochwertigem Leder  

bezogen
- mit der Sonderausstattung aus 

der Serienproduktion identisch

- for Octavia from CW 45/08
- without airbag unit

- rim diameter 377 mm
- quality leather upholstered
- identical with the additional 

equipment from serial  
production
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Kožený volant - tříramenný

Lederlenkrad - dreiarmig

Leather steering wheel – 3-spoke

FBA 800 001
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)
Yeti (5L)

- pro vozy Octavia od KT 45/2008
- dodáván bez airbagového 

modulu
- průměr věnce 377 mm
- potaženo kvalitní kůží
- sériové řešení shodné  

s mimořádnou výbavou

- für Octavia ab KW 45/08
- ohne Airbag-Modul

- Durchmesser des Kranzes 
 377 mm
- mit Hochwertigem Leder  

bezogen
- mit der Sonderausstattung aus 

der Serienproduktion identisch

- for Octavia from CW 45/08
- without airbag unit

- rim diameter 377 mm
- quality leather upholstered
- identical with the additional 

equipment from serial produc-
tion
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Koncovka výfuku

Auspuffendstück

Exhaust pipe end piece

FDC 609 001
Octavia, Octavia Combi
Octavia Combi 4x4
Octavia Combi Scout

- šroubovaná
- vyrobena z ušlechtilé oceli

- Octavia, Octavia Combi  
- pro motorizace  
1.9 TDI, 2.0 FSI, 1.8 TSI, 

- od KT 45/2008 pro  
motorizaci 1.4 TSI

- Octavia Combi 4x4
 - od KT45/2008 pro  

motorizaci 1.8 TSI

- Octavia Combi Scout
  - od KT45/2007 pro  

motorizace 2.0 FSI, 2.0 TDI
 - od KT45/2008 pro  

motorizaci 1.8 TSI

- geschraubt
- aus Edelstahl hergestellt

- Octavia, Octavia Combi   
- für Motorisierungen  
1.9 TDI, 2.0 FSI, 1.8 TSI,

- ab KW 45/2008 für 
Motorisierung 1.4 TSI

- Octavia Combi 4x4
 - ab KW45/2008 für 

Motorisierung 1.8 TSI

- Octavia Combi Scout
  - ab KW45/2007 für 

Motorisierungen 2.0 FSI, 2.0 TDI
 - ab KW45/2008 für 

Motorisierung 1.8 TSI

- screwed
- produced from high-quality 

steel

- Octavia, Octavia Combi 
- for engines  
1.9 TDI, 2.0 FSI, 1.8 TSI,

- from CW 45/2008 for  
engine 1.4 TSI

- Octavia Combi 4x4
 - from KT45/2008 for  

engine 1.8 TSI

- Octavia Combi Scout
  - from KT45/2007 for  

engines 2.0 FSI, 2.0 TDI
 - from KT45/2008 for  

engine 1.8 TSI
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Koncovka výfuku

Auspuffendstück

Exhaust pipe end piece

FDC 609 002
Octavia, Octavia Combi

- šroubovaná
- vyrobena z ušlechtilé oceli

- pro motorizaci 2.0 TDI

- geschraubt
- aus Edelstahl hergestellt

- für Motorisierung 2.0 TDI

- screwed
- produced from high-quality 

steel

- for engine 2.0 TDI
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- pouze pro vozy se sériovým  
zadním nárazníkem

- šroubovaná 
- vyrobena z ušlechtilé oceli

- FDC 609 003 pro motorizace 
  1.4 MPI, 1.6 MPI

- FDC 609 004 pro motorizaci 
  1.6 FSI

FDC 609 003
FDC 609 004
Octavia, Octavia Combi

- nur für Fahrzeuge mit dem 
Serien-Stoßfänger

- geschraubt 
- aus Edelstahl hergestellt

- FDC 609 003 für 
Motorisierungen 1.4 MPI, 

  1.6 MPI

- FDC 609 004 für Motorisierung 
1.6 FSI

- only for cars with standard rear 
bumper

- screwed
- produced from high-quality 

steel

- FDC 609 003 for engines 
  1.4 MPI, 1.6 MPI

- FDC 609 004 for engine 
  1.6 FSI

Koncovka výfuku

Auspuffendstück

Exhaust pipe end piece



08
SPORT
SPORT
SPORT

Koncovka výfuku

Auspuffendstück

Exhaust pipe end piece

FDC 609 005
Octavia Combi 4x4
Octavia Combi Scout

- šroubovaná
- vyrobena z ušlechtilé oceli

- Octavia Combi 4x4 pro  
motorizace 1.9 TDI, 2.0 FSI,  
2.0 TDI

- Octavia Combi Scout 
 - do KT 45/2007 pro  

motorizace 2.0 FSI, 2.0 TDI

- geschraubt
- aus Edelstahl hergestellt

- Octavia Combi 4x4 für 
Motorisierungen 1.9 TDI, 2.0 FSI, 
2.0 TDI

- Octavia Combi Scout 
 - bis KW 45/2007 für 

Motorisierungen 2.0 FSI, 2.0 TDI

- screwed
- produced from high-quality 

steel

- Octavia Combi 4x4 for engines 
1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI

- Octavia Combi Scout 
 - till CW 45/2007 for engines  

2.0 FSI, 2.0 TDI
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Koncovka výfuku

Auspuffendstück

Exhaust pipe end piece

FDC 610 001 
FDC 610 002
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)

- navařovaná
- vyrobena z ušlechtilé oceli

- pro vozy Octavia, Octavia 
Combi od KT 45/2008

- FDC 610 001 pro motorizace 
1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI

- FDC 610 002 pro motorizaci  
2.0 TDI

- pro vozy Octavia, Octavia 
Combi do KT 45/2008 se 
spoilery zadního nárazníku             
FAA 610 002, FAA 620 002-3

- FDC 610 001 pro motorizace 
1.9 TDI, 2.0 FSI, 1.8 TSI

- FDC 610 002 pro motorizaci  
2.0 TDI

- FDC 610 001 pro vozy  
Superb (3T) s difuzorem  
FAA 800 002, pro motorizaci  
1,4 TSI

- FDC 620 001 pro vozy  
Superb (3T) s difuzorem  
FAA 800 002, pro motorizaci  
1,6 TDI, 1,9 TDI

- verschweisst
- aus Edelstahl hergestellt

- für Octavia, Octavia Combi 
Fahrzeuge ab KW 45/2008 

- FDC 610 001 
 für Motorisierungen 
 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI
- FDC 610 002 
 für Motorisierung 2.0 TDI
 
- für Octavia, Octavia Combi 

Fahrzeuge bis KW 45/2008 mit 
der Heckschürze FAA 610 002, 
FAA 620 002-3

- FDC 610 001 
 für Motorisierungen 
 1.9 TDI, 2.0 FSI, 1.8 TSI
- FDC 610 002 
 für Motorisierung 2.0 TDI

- FDC 610 001 für Superb (3T) 
mit Diffusor FAA 800 002, für 
Motorisierung 1,4 TSI

- FDC 620 001 für Superb (3T) 
mit Diffusor FAA 800 002, für 
Motorisierung 1,6 TDI, 1,9 TDI

- welded
- produced from high-quality 

steel

- for Octavia, Octavia Combi 
cars from CW 45/2008 

- FDC 610 001 for engines 
 1.4 TSI, 1.8 TSI, 2.0 FSI, 1.9 TDI
- FDC 610 002 for engine 
 2.0 TDI

- for Octavia, Octavia Combi 
cars till CW 45/2008 with rear 
bumper spoiler 

 FAA 610 002, FAA 620 002-3
- FDC 610 001 for engines 
 1.9 TDI, 2.0 FSI, 1.8 TSI
- FDC 610 002 for engine 
 2.0 TDI

- FDC 610 001 for Superb (3T)  
with diffuser FAA 800 002, for 
engine 1.4 TSI

- FDC 620 001 for Superb (3T)  
with diffuser FAA 800 002, for 
engine 1.6 TDI, 1,9 TDI
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- navařovaná
- vyrobena z ušlechtilé oceli

- pro vozy od KT 45/2008
- FDC 610 003 pro motorizace 

1.4 MPI, 1.6 MPI
- FDC 610 004 pro motorizaci  

1.6 FSI

- pro vozy do KT 45/2008 se 
spoilery zadního nárazníku             
FAA 610 002, FAA 620 002-3

- FDC 610 003 pro motorizace 
1.4 MPI, 1.6 MPI

- FDC 610 004 pro motorizaci  
1.6 FSI

FDC 610 003
FDC 610 004
Octavia, Octavia Combi 

- verschweisst
- aus Edelstahl hergestellt

- für Fahrzeuge  
ab KW 45/2008 

- FDC 610 003
 für Motorisierungen 
 1.4 MPI, 1.6 MPI 
- FDC 610 004 
 für Motorisierung 1.6 FSI
 
- für Fahrzeuge  

bis KW 45/2008 mit der 
Heckschürze FAA 610 002,  
FAA 620 002-3

- FDC 610 003
 für Motorisierungen 
 1.4 MPI, 1.6 MPI 
- FDC 610 004
 für Motorisierung 1.6 FSI

- welded
- produced from high-quality 

steel

- for cars from CW 45/2008 
- FDC 610 003 for engines 
 1.4 MPI, 1.6 MPI 
- FDC 610 004 for engine 
 1.6 FSI

- for cars till CW 45/2008 with 
rear bumper spoiler 

 FAA 610 002, FAA 620 002-3
- FDC 610 003 for engines 
 1.4 MPI, 1.6 MPI 
- FDC 610 004 for  

engine 1.6 FSI

Koncovka výfuku

Auspuffendstück

Exhaust pipe end piece
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Koncovka výfuku

Auspuffendstück

Exhaust pipe end piece

FDC 620 001
Octavia Combi 4x4
Superb (3T)

- navařovaná
- vyrobena z ušlechtilé oceli

- Octavia Combi od KT 45/2008
- pouze pro vozy 4x4 s difuzorem 

zadního nárazníku FAA 600 002 
a pro motorizace 1.6 TDI CR,  
1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 FSI

- Octavia Combi do KT 45/2008
- pouze pro vozy 4x4 se  

spoilery zadního nárazníku  
FAA 620 002-3 a pro motorizace 
1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 FSI

- Superb (3T) – pro motorizaci 
1.9 TDI

- verschweisst
- aus Edelstahl hergestellt

- Octavia Combi ab 
 KW 45/2008 
- nur für Fahrzeuge 4x4 mit 

Diffusor FAA 600 002 und für 
Motorisierungen 1.6 TDI CR,  
1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 FSI

- Octavia Combi bis 
 KW 45/2008 
- nur für Fahrzeuge 4x4 mit der 

Heckschürze 
 FAA 620 002-3 und für 

Motorisierungen 1.9 TDI,  
2.0 TDI, 2.0 FSI

- Superb (3T) – für Motorisierung 
1.9 TDI

 

- welded
- produced from high-quality 

steel

- Octavia Combi from 
 CW 45/2008 
- only for cars 4x4 with rear  

difuser FAA 600 002 and for 
engines 1.6 TDI CR, 1.9 TDI,  
2.0 TDI, 2.0 FSI

- Octavia Combi till 
 CW 45/2008 
- only for cars 4x4 with rear  

bumper spoiler FAA 620 002-3 
and for engines 1.9 TDI, 2.0 TDI, 
2.0 FSI

- Superb (3T) – for engine 
 1.9 TDI
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- pouze pro vozy
   s 5-ti stupňovou převodovkou
- potažena kvalitní kůží
- sériové řešení shodné s
   mimořádnou výbavou 

- kožená manžeta řadicí páky:
  FBA 600 001
- kožená manžeta řadicí páky 
  pro pravostranné řízení:
  FBA 600 101

FFA 600 001
Octavia, Octavia Combi

- nur für Fahrzeuge mit 5-stufi-
gem

  Schaltgetriebe
- mit Qualitätsleder bezogen
- mit der Sonderausstattung aus
  der Serienproduktion identisch

- Leder-Schalthebelmanschette:
  FBA 600 001
- Leder-Schalthebelmanschette
  für den Rechtslenker:
  FBA 600 101

- only for cars with 5 speed
   gearbox
- quality leather upholstered
- identical with the additional
   equipment from serial
   production

- leather gearshift sleeve:
  FBA 600 001
- leather gearshift sleeve for 
  right hand drive:
  FBA 600 101  

Kožená rukojeť řadicí páky 

Leder-Schalthebelknopf 

Leather gearshift knob

- pouze pro vozy
   s 6-ti stupňovou převodovkou
- potažena kvalitní kůží
- sériové řešení shodné s
   mimořádnou výbavou

- kožená manžeta řadicí páky:
  FBA 600 001
- kožená manžeta řadicí páky 
  pro pravostranné řízení:
  FBA 600 101 

FFA 600 002
Octavia, Octavia Combi

- nur für Fahrzeuge mit 
  6-stufigem Schaltgetriebe
- mit Qualitätsleder bezogen
- mit der Sonderausstattung aus
  der Serienproduktion identisch

- Leder-Schalthebelmanschette:
   FBA 600 001
- Leder-Schalthebelmanschette
   für den Rechtslenker:
   FBA 600 101

- only for cars with 6 speed
  gearbox
- quality leather upholstered
- identical with the additional
  equipment from serial
  production

- leather gearshift sleeve:
  FBA 600 001
- leather gearshift sleeve for 
  right hand drive:
  FBA 600 101  

Kožená rukojeť řadicí páky 

Leder-Schalthebelknopf 

Leather gearshift knob
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- pouze pro vozy s tzv. Jumbo
  boxem mezi předními sedadly
- potažena kvalitní kůží

FFA 600 011
Octavia, Octavia Combi
Superb (3T)
Yeti (5L)

- nur für Fahrzeuge mit dem sgn.
  Jumbo-Box
- mit Qualitätsleder bezogen

- only for cars with Jumbo box
- quality leather upholstered

Kožená rukojeť ruční brzdy

Ledergriff für Handbremse

Leather handbrake grip

Kožená rukojeť ruční brzdy

Ledergriff für Handbremse

Leather handbrake grip

FFA 600 010
Octavia, Octavia Combi
Yeti (5L)

- pouze pro vozy bez tzv. Jumbo
  boxu mezi předními sedadly
- potažena kvalitní kůží

- nur für Fahrzeuge ohne sgn.
  Jumbo-Box
- mit Qualitätsleder bezogen

- only for cars without Jumbo box
- quality leather upholstered


