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Zaščitite pristni izgled svojega vozila in podaljšajte njegovo življenjsko 
dobo z dokazano visoko kakovostnimi artikli originalne dopolnilne 
opreme ŠKODA. Vsi artikli so testirani po visokih laboratorijskih 
standardih in zagotavljajo najboljšo zaščito notranjosti in zunanjosti 
vašega vozila pred vremenskimi vplivi.
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NEGA         
  NOTRANJOSTI
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Originalna sredstva za nego ŠKODA hitro odstranijo vse madeže -  
in naredijo notranjost vašega vozila spet svežo in čisto.
 

Priporočeni izdelki:

Univerzalno čistilo ‚All In One‘
Univerzalno čistilo ‚All In One‘ je univerzalni 
sprej za nego notranjosti vozila. Odstranjuje 
umazanijo, cigaretne usedline ter čisti madeže 
na šipah, sedežnih prevlekah in gumijastih in 
plastičnih površin vozila.
000 096 301C

Čistilo za usnje
Čistilo za usnje globinsko 
očisti, zaščiti in povrne sijaj 
gladkemu usnju vseh barv.
000 096 323G

Čistilo za armaturno ploščo
Čisti in osveži barvo armaturne 
plošče. Preprosto ga nanesete 
na celotno površino armaturne 
plošče in ji tako povrnete barvo 
ter sijaj. Hkrati pa jo zaščitite 
pred prahom in umazanijo. Čistilo 
je primerno za čiščenje drugih 
plastičnih delov kot so ročica 
menjalnika, stikala, instrumenti, 
konzole, notranja oprema itd. 
Opozorilo: ne nanašajte na stekla, 
stopalke in volanski obroč. 
000 096 307D

Sredstvo za nego usnja
Sredstvo je namenjeno 
negi in zaščiti usnja 
pred zunanjimi vplivi in 
zbleditvijo. Z nanosom 
sredstva usnju povrnete 
sijaj in ga tako ohranjate 
prožnega. 
000 096 323H

2-v-1 čistilo za zaslon
Kompaktno čistilo 2-v-1 sestavljata sprej 
za čiščenje zaslonov ter zunanji ovoj iz 
mikrovlaken, ki skrbi, da bodo stekla 
vaših zaslonov sijoča in brez prask.
000 096 311T
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NEGA LAKA IN 
KAROSERIJE
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Lak in karoserija sta vsakodnevno izpostavljeni vplivom vremena in 
mnogim drugim škodljivim vplivom iz okolja. Dajte svojemu vozilu 
najboljšo zaščito s čistilnimi sredstvi ŠKODA.

Priporočeni izdelki:

Šampon za pranje in 
voskanje
S pomočjo šampona za pranje 
in voskanje boste odstranili 
še tako trdovratne madeže z 
vašega vozila. Hkrati pa mu 
boste povrnili sijaj ter nudili 
dolgotrajno zaščito proti 
umazaniji.
000 096 315C

Gel za nego gume
Gel za nego gume je 
namenjeno za vzdrževanje 
delov iz gume, ki se nahajajo 
pri oknih in vratih vozila.
000 096 310D

Zaščitni vosek
Vosek se uporablja kot 
zaščitno sredstvo pred 
vremenskimi vplivi. 
Hkrati neguje lakirane 
površine in jim povrne 
bleščeč sijaj in barvo. 
000 096 317D
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NEGA         
      KOLES

10



Naj bodo vaša platišča v dobri formi v vseh razmerah. Poudarite 
eleganco in športnost vašega vozila s čistimi platišči.
 

Priporočeni izdelki:

Gel za čiščenje platišč
Gel za čiščenje platišč je namenjen 
odstranjevanju trdovratne umazanije, 
kot so ostanki zagorelega zavornega 
prahu, oljnih in gumijastih ostankov ter 
drugih nesnag.
000 096 304C
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Set za nego vozila Car Care
Komplet čistil vsebuje:
univerzalno čistilo ‚All In One‘, čistilo za armaturno ploščo, gel za čiščenje platišč, krema za poliranje. Vključno z metlico za čiščenje platišč in krpo iz mirko vlaken. 
Poleg omenjenih artiklov, prejmete tudi priročno tekstilno torbo za hrambo čistilnih sredstev in pripomočkov.
000 096 356F
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SEZONSKA NEGA            
         POLETJE
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Čistilna sredstva iz linije originalne dopolnilne opreme ŠKODA ščitijo vaše vozilo pred negativnimi 
učinki poletnega vremena ter ga ohranjajo čistega zunaj in znotraj. 

Priporočeni izdelki:

Čistilo za vetrobransko steklo
Koncentrat 1:100
Čistilo za steklo 1:100 je visoko 
učinkovit koncentrat, katerega 
nalijete v posodo za čiščenje 
stekel. Brez sledi in le v nekaj 
sekundah s stekla odstrani 
prašne delce, insekte ter tudi 
mastne madeže. Pri tem pa ne 
poškoduje laka in plastičnih 
komponent vozila.
000 096 311E

Čistilni set za poletje 
Set vsebuje:
• gel za čiščenje platišč (500 ml)
• odstranjevalec insektov (500 ml)
• koncentrat za pranje stekla 1:100 (40 ml)
• gobo za odstranjevanje insektov
Prednosti gobe so predvsem v njeni 
strukturi, saj mehka površina ne 
poškoduje laka vozila, hkrati pa trša 
sredica zanesljivo odstrani insekte z 
vašega vozila.
000 096 356B

Originalni set za nego vozil 
000 096 356E

Odstranjevalec insektov
Odstranjevalec insektov je primeren 
za odstranjevanje insektov, cvetnega 
prahu in ptičjih iztrebkov s steklenih, 
plastičnih in lakiranih površin vozila.
000 096 300C
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SEZONSKA NEGA            
                    ZIMA
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Hladno vreme je zahtevno za vsako vozilo. Linija čistil originalne 
dopolnilne opreme ŠKODA s temeljito nego ščiti pred vplivi zimskega 
vremena tako notranjosti kot zunanjosti vozila. 

Priporočeni izdelki:

Sredstvo za odmrzovanje 
stekel
Sredstvo za odmrzovanje 
stekel omogoča hitro in 
zanesljivo odstranjevanje 
slane s stekel vozila za jasen 
pogled na cesto.
000 096 322D

Zimski set čistilnih 
sredstev
Zimski set vsebuje:
• Dodatek za čistilo za 

steklo - za zimo (500 ml)
• Sredstvo za odmrzovanje 

stekel (500 ml)
• Strgalo za led
000 096 352H

Dodatek za čistilo za steklo -  
za zimo
Koncentrat za čiščenje stekel je 
visoko kakovosten koncentrat 
z sredstvom proti zamrzovanju, 
katerega vlijete v posodo za 
čiščenje stekel.
• 000 096 319C (500 ml)
• 000 096 311F (1000 ml)

Zimsko čistilo za 
vetrobransko steklo 
Sredstvo proti 
zmrzovanju, katerega 
dodate v posodo za 
čiščenje stekel in 
prednjih žarometov. 
Preprečuje zmrzovanje 
tekočine do -25 °C. 
Uporaba brizgalnih šob je 
primerna do -10 °C. 
000 096 311G 

17



18



Ne zadovoljite se z nadomestki: originalna čistilna sredstva 
ŠKODA zagotavljajo, da bo vaše vozilo vedno videti kot novo. 
Vsa čistila so testirana po strogih testih, ki zagotavljajo varno 
in visoko učinkovito zaščito vašega vozila ŠKODA. 
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www.skoda.si

Ponudba je na voljo v pooblaščeni servisni mreži in velja za izdelke iz zaloge ali po naročilu. Zaradi stalnega izpopolnjevanje prodajnega programa si pridržujemo pravico do sprememb komercialne in tehnične narave. 
Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Fotografije so simbolične.

Naložite si aplikacijo MyŠKODA App
vašega digitalnega sopotnika

https://www.skoda.si/trgovci-skoda/informacije-in-kontakti
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