
ZAPELJITE VARNO V ZIMO
Servis in dopolnilna oprema, zima 2022

servis



PRIČAKUJTE VELIKO, DOBITE ŠE VEČ

Pridržujemo si pravico do sprememb in napak. Navedene cene so priporočene nedogovorjene maloprodajne cene v EUR z vključenim 22 % DDV. Ponudba velja za izdelke iz zaloge ali po naročilu. 
Zaradi stalnega izpopolnjevanje prodajnega programa si pridržujemo pravico do sprememb komercialne in tehnične narave. Fotografije so simbolične. 

Vedno Vredno paketi za  
ŠKODA modele starejše od 4 let. 

Pričakovanja bodo presežena. Z našo kartico ugodnosti in paketi Vedno vredno 
številne servisne storitve stanejo manj. 

Če je vaša ŠKODA starejša od 4 let lahko veliko prihranite z našimi  
paketi Vedno Vredno - preverjene storitve naše  
blagovne znamke po nizkih cenah.

Zavorni koluti z oblogami zadaj

FABIA / FABIA COMBI 2015-2017 že od 250,06 €

RAPID / RAPID SPACEBACK 2013-2017 že od 250,06 €

OCTAVIA / OCTAVIA COMBI 2013-2017 že od 296,55 €

SUPERB / SUPERB COMBI 2015-2017 že od 357,32 €

Zavorne obloge spredaj

FABIA / FABIA COMBI 2015-2017 že od 124,72 €

RAPID / RAPID SPACEBACK 2013-2017 že od 124,72 €

OCTAVIA / OCTAVIA COMBI 2013-2017 že od 153,67 €

SUPERB / SUPERB COMBI 2015-2017 že od 162,64 €

Akumulator 70Ah/400A (EFB)

Akumulator za  
Octavia ML 09-17  
brez vgradnje  

Economy akumulator 70Ah

2 letna garancija, 
brez vgradnje  

Zavorni koluti z oblogami Zavorne obloge

že od 188,00 €

159,75 €
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Akumulator

› Visoka učinkovitost
• Dolga življenjska doba, brez vzdrževanja
• 2 letna garancija
• Hladen zagon do -25 °C



AKCIJA ORIGINALNIH ZIMSKIH KOMPLETOV KOLES

PROGRAM UGODNOSTI

ŠKODA Card 
Program ugodnosti ŠKODA Card vam odpira vrata do številnih ugodnosti, katerih ponudba se širi iz 
dneva v dan. Aktualne ugodnosti si lahko ogledate na spletni strani www.skodacard.si.

Zimski komplet koles že od 20 €/mesec.
Ste imetnik kartice ugodnosti ŠKODA Card? Pri vašem pooblaščenem serviserju zaprosite za brezplačno 
nadgradnjo na plačilno kartico in zimske pnevmatike odpeljite že za 20 €/mesec. Kartica vam bo omogočala 
fleksibilno obročno odplačevanje* blaga in storitev v vsej pooblaščeni prodajno – servisni mreži za vozila 
ŠKODA v Sloveniji, je brez stroškov vodenja računa in brez obresti v prvem mesecu plačila. V kolikor še 
niste imetnik kartice ugodnosti, lahko vlogo zanjo oddate kar na spletni strani www.skodacard.si ali pa ob 
obisku servisa oziroma prodajnega salona zaprosite, da to za vas naredijo servisni ali prodajni svetovalci.
*Sami si lahko določite mesečni obrok, minimalni znesek mesečnega obroka znaša 20 € ali 5 % odprte glavnice in pripadajoče obresti.  
Več o pogojih poslovanja in obročnemu odplačevanju si preberite na spletni strani www.porscheleasing.si/za-stranke/porsche-group-card.

Torbe za shranjevanje koles

4-delni set torb za shranjevanje koles. 

Za kolesa dimenzije od 14‘‘ do 18‘‘:
Kat. št. 000073900L  

Za kolesa od 19‘‘ do 20‘‘:
Kat. št. 000073900M 
 

Za kolesa od 19‘‘ do 21‘‘  
(ENYAQ, KODIAQ):
Kat. št. 000073900N 

Smučarska kapa ŠKODA

Z napisom „ŠKODA“ na strani. Znotraj oblečena v flis.  
Na voljo ve velikosti M in L. 
Kat. št. 000084303K-L 

Set čistil za zimo ŠKODA

Zimski set vsebuje: dodatek za čistilo za steklo - za zimo  
(500 ml), sredstvo za odmrzovanje stekel (500 ml),  
strgalo za led, krpica za čiščenje 
Kat. št. 000096352H 

Dopolnite svoje vozilo ŠKODA z originalnimi kompleti koles ŠKODA in izkoristite akcijo 3+1,  
kjer vam ob nakupu originalnega kompleta koles četrto kolo v kompletu podarimo.  
Akcija traja od 1. septembra do 31. decembra 2022 oz. do razprodaje zalog.
Akcijska cena je priporočenim maloprodajna cena z 22% DDV-jem. Ponudba velja v celotni servisni mreži ŠKODA v Sloveniji. Dodatna priprava in 
vgradnja nista vključeni v ceno, razen kjer je to posevaj navedeno. Vsa platišča in pnevmatike, ki niso navedena na potrdilu o skladnosti vozila ali COC 
dokumentu, se smatrajo kot predelava vozila in jih je potrebno vpisati v potrdilo o skladnosti vozila med predelave.
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ZIMSKI KOMPLETI KOLES

NOVA ŠKODA FABIA

ŠKODA SCALA

NOVA ŠKODA FABIA

ŠKODA KAMIQ

ŠKODA SCALA

ŠKODA KAMIQ

HADAR 5,5 x 15˝ 
185/65 R15 88T Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA1856515PJ05

CANIS 6,0 x 16˝ 
195/55 R16 91H Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA1955516PJ05 

C

A

71

C

A

71

STRATOS 6,5 x 17˝
205/50 R17 93V XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA2055017NW05B 

NANUQ 6,0 x 16˝ 
195/60 R16 89H Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA1956016NW05 

C

A

71

C

A

71

NANUQ 6,0 x 16˝ 
195/60 R16 89H Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA1956016NW05

C

A

71

STRATOS 6,5 x 17˝ 
205/55 R17 95V XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA2055517NW05

C

A

71

Možna uporaba snežnih verig
Zimski komplet koles zajema aluminijasto oz. jekleno platišče in zimske pnevmatike, ki imajo 
piktogrami za hude snežne razmere (3PMSF) in oprijem v ledenih razmerah.Izkoristek goriva Oprijem na mokri podlagi Zunanji kotalni hrup (razred kotalnega hrupa B)
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ZIMSKI KOMPLETI KOLES

ŠKODA KAMIQ

ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA SUPERB

ŠKODA OCTAVIA

ŠKODA SUPERB

BLADE 7,0 x 18" 
215/45 R18 93V XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA2154518NW05B 

C

A

71

VELORUM 6,5 x 16˝
205/60 R16 96H XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA2056016NX05

C

A

71

LYRA 6,5 x 17˝
205/55 R17 95V XL Bridgestone Blizzak LM005 
Kat. št. CA2055517NX05L

C

A

71

PERSEUS 7,5 x 18˝ 
225/45 R18 95V XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA2254518NXB05

C

A

72

ORION 6,5 x 16˝
215/60 R16 99H XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA21560163V05

C

A

71

HELIOS 6,5 x 17˝ 
215/55 R17 98H XL Bridgestone Blizzak LM005 
Kat. št. CA21555173V05

C

A

71

Možna uporaba snežnih verig
Zimski komplet koles zajema aluminijasto oz. jekleno platišče in zimske pnevmatike, ki imajo 
piktogrami za hude snežne razmere (3PMSF) in oprijem v ledenih razmerah.Izkoristek goriva Oprijem na mokri podlagi Zunanji kotalni hrup (razred kotalnega hrupa B)



6

ZIMSKI KOMPLETI KOLES

ŠKODA SUPERB

ŠKODA KAROQ

ŠKODA KAROQ

ŠKODA KAROQ

ŠKODA KAROQ

ŠKODA KODIAQ

PEGASUS 8,0 x 18˝ 
235/45 R18 98V XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA23545183V05

C

A

72

NANUQ 6,0 x 16˝ 
215/60 R16 99H XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA2156016NU05

RATIKON 7,0 x 17˝ 
215/55 R17 98V XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA2155517NU05 

MYTIKAS 7,0 x 18˝ 
215/50 R18 92V Bridgestone Blizzak LM005 
Kat. št. CA2155018NU05

MYTIKAS 7,0 x 18˝ 
225/50 R18 99H XL Bridgestone Blizzak LM005 
Kat. št. CA2255018NU05

C

A

71

C

A

71

C

A

71

B

A

72

NANUQ 6,5 x 17˝
215/65 R17 103H XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA2156517NS05 

B

A

71

Možna uporaba snežnih verig
Zimski komplet koles zajema aluminijasto oz. jekleno platišče in zimske pnevmatike, ki imajo 
piktogrami za hude snežne razmere (3PMSF) in oprijem v ledenih razmerah.Izkoristek goriva Oprijem na mokri podlagi Zunanji kotalni hrup (razred kotalnega hrupa B)



Za ENYAQ z baterijo kapacitete 82 kWh:Za ENYAQ z baterijo kapacitete 62 kWh: Za ENYAQ z baterijo kapacitete 82 kWh:

Za ENYAQ z baterijo kapacitete 62 kWh:

7

ZIMSKI KOMPLETI KOLES

ŠKODA KODIAQ

ŠKODA ENYAQ IV

ŠKODA KODIAQ

ŠKODA ENYAQ IV

ŠKODA ENYAQ IV

ŠKODA ENYAQ IV

TRITON 7,0 x 18˝ 
235/55 R18 104H XL Bridgestone Blizzak LM005 
Kat. št. CA2355518NS05

TRIGLAV 7,0 x 19˝
235/50 R19 103V XL Bridgestone Blizzak LM005
Kat. št. CA2355019NS05

B

A

72

C

A

72

PROTEUS 8,0 x 19˝ 
235/55 R19 101T (+) Bridgestone Blizzak LM005 B-Seal
Kat. št. CA2355595A5S

C

A

72

PROTEUS 8,0 x 19˝ 
235/55 R19 101T (+) Bridgestone Blizzak LM005 B-Seal
Kat. št. CA2355595A5SB

C

A

72

PROTEUS 8,0 x 19˝ 
Prednja os: 235/55 R19 101T (+) & Zadnja os: 255/50 R19 
103T (+) Bridgestone Blizzak LM005 B-Seal
Kat. št. CA23525595A5S

C

A

73

PROTEUS 8,0 x 19˝ 
Prednja os: 235/55 R19 101T (+) & Zadnja os: 255/50 R19 
103T (+) Bridgestone Blizzak LM005 B-Seal
Kat. št. CA23525595A5SB

C

A

73

Možna uporaba snežnih verig
Zimski komplet koles zajema aluminijasto oz. jekleno platišče in zimske pnevmatike, ki imajo 
piktogrami za hude snežne razmere (3PMSF) in oprijem v ledenih razmerah.Izkoristek goriva Oprijem na mokri podlagi Zunanji kotalni hrup (razred kotalnega hrupa B)
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NAJBOLJŠI POGLED Z VAŠO ŠKODO

Menjati ali popraviti vetrobransko steklo? 

Poškodbe na vetrobranskem steklu je mogoče v mnogih primerih popraviti s Clever Repair in bi jih bilo treba 
popraviti takoj. V primeru nepopravljenih poškodb lahko pride do prehajanja vlage in toplote, pod vsakodnevnimi 
obremenitvami pa se razpoke hitro povečajo in postanejo nepopravljive.

Nasvet: Za manjša popravila večina zavarovalnic ne obračunava odbitne franšize. V kolikor popravilo ni možno, 
priporočamo originalno vetrobransko steklo znamke ŠKODA, ki je izdelano po strogih specifikacijah in 
zagotavlja najvišji standard kakovosti. 

Pomembno: V vozilih z asistenčnim sistemom za pomoč vozniku s pomočjo kamere mora biti po zamenjavi 
stekla kamera ponovno kalibrirana.

ŠKODA metlice brisalcev

Novi ŠKODA brisalci poskrbijo za  
jasen pogled tudi pri dežju in  
snegu v hladnejšem delu leta. 

Qualityparts H7 Longlife 

Avtomobilska žarnica testirana po najvišjih standardih za 
maksimalno varnost in udobnost v vožnji.
Kat. št. TVZ10320102  

Qualityparts H7 Longlife Plus

Do 150% svetlejša za boljšo vidnost in vidljivost.  
Prepoznajte ovire in morebitne rizike na daljši razdalji in  
se jim izognite prej.
Kat. št. TVZ10320103 

Čistilo za stekla

Vsestransko čistilo za celo leto. Močna čistilna sposobnost in 
odstranjevanje prog. Ne poškoduje gume, umetnih 
materialov ali laka. Do -20 °C. Količina polnjenja: 4 litri. 
Kat. št. TVZ000004 

ŠKODA strgalo za led

Strgalo za led na pokrovu rezervoarja za gorivo je super pomočnik  
s katerim boste lahko iz stekel vaše ŠKODE kadarkoli odstranili  
led in sneg. 
Kat. št. 000096010E 



VSE S SEBOJ

Strešni kovček ŠKODA (380 l)
Za več prostora v vašem vozilu. Pospravite svojo prtljago 
varno na streho vašega vozila. 
Kat. št. 5L6071175 

Na voljo tudi v beli in črni barvi: 
Kat. št. 5L6071175B (bel)  
Kat. št. 5L6071175A (črn) 

Nosilec za smuči in deske ŠKODA
Primerne za transport do štirih parov smuči ali  
dveh desk za smučanje. 
Kat. št. 000071129AA  

Podloga za otroški sedež ŠKODA
Ščiti sedeže v vozilu pred obrabo in umazanijo. S priročnimi 
mrežami za shranjevanje manjših predmetov. 
Kat. št. 000019819A  

Otroški sedež Kidfix 2 R ŠKODA
Primeren za otroke med 15 in 36 kg. Z ISOFIX sistemom za 
pritrjevanje. Tri točkovni varnostni pas. Primerno za vozila 
OCTAVIA od ML 20 in ENYAQ. ECE R 44/04 certifikat. 
Kat. št. 000019906AB   
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PRIROČNO IN VARNO

Zaščitna letev za rob prtljažnega prostora ŠKODA
Stilska zaščitna letev ščiti rob prtljažnega prostora pred 
umazanijo in poškodbami, ki nastanejo pri nalaganju in 
razlaganju prtljage. Za model ŠKODA OCTAVIA (od ML 20)
Kat. št. 5E7061195  
Na voljo tudi za druge modele vozil ŠKODA.

Transportni boks za male živali
Boks je primeren za prevažanje malih živali (psov in mačkov) v 
prtljažnem prostoru vozila. Boks je testiran po standardih City 
Crash. Nastavljivo po globino. Velikost SXS (590 x 555 x 730-
990 mm). Na voljo v več velikostih.
Kat. št. 40000032 

Predelna mreža ŠKODA
Namestite predelno mrežo za naslonjala zadnjih sedežev in pre-
prečite, da bi vaši hišni ljubljenčki ali vaša prtljaga prišli v vozno 
kabino. Za model ŠKODA KAROQ (s standardno zadnjo klopjo) 
Kat. št. 565017221 

Gumijasta obloga tunela ŠKODA
Se natančno prilega vsakemu modelu vozil  
ŠKODA ter ščiti tunel pred umazanijo in  
poškodbami. Za model ŠKODA KAMIQ.  
Kat. št. 654061580  
Na voljo tudi za druge modele vozil ŠKODA.

Gumijasti predpražniki ŠKODA
Set vsebuje štiri kose predpražnikov (dva prednja in dva zadnja). Predpražniki se točno  
prilegajo vozilu, so narejeni iz trpežnih materialov, ki niso zahtevni za vzdrževanje.  
Za model ŠKODA ENYAQ
Kat. št. 5LA061500 
Na voljo tudi za druge modele vozil ŠKODA.
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Steklenica ŠKODA
Dvoslojna steklena steklenica z zamaškom iz bambusa in cedilom iz  
nerjavečega jekla. Ovoj iz neoprena ohranja temperaturo vsebine.
Najvišja dovoljena temperatura tekočine: 100 °C. Prostornina: 500 ml.
Dimenzije: 24,5 cm (višina), 7 cm (premer). 
Kat. št. 000050309G 

Posoda za malico Eco ŠKODA
Posoda za malico s pokrovom iz bambusa in trakom za pritrjevanje. 
Volumen: 1,1 l. Dimenzije: 20 x 12 x 7,5 cm. Ni primerno za  
pranje v pomivalnem stroju. 
Kat. št. 000069643D  

 Nakupovalna košara ŠKODA
 Narejeno iz recikliranih PET plastenk. Dimenzije: 44 x 27 x 20 cm. 
 Kat. št. 000087317BP 

Plišasta igrača„OCTAVIUS“
Velikost: 15 cm
Kat. št. 5E3087576  

Otroški nahrbtnik ŠKODA iV
Z napisom ENYAQ na hrbtni strani in oblazinjenimi, po dolžini 
nastavljivimi naramnicami. Dimenzije: 22 x 30 x 8 cm.
Največja dovoljena masa: 2 kg. 
Kat. št. 000087327Q 

Odeja 2 v 1 ŠKODA iV
Odeja v vzglavniku je lahka in majhna, zato jo enostavno 
vzamete sabo na pot. Dimenzije odeje: 1,2 x 1,6 m. Dimenzije 
vzglavnika: 40 x 35 cm. 
Kat. št. 000084509C 

DODATKI
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SBO
S “Spletno rezervacijo servisnih terminov” lahko s svojim pametnim telefonom  
ali tablico kadarkoli, tudi na poti, rezervirate svoj želeni servisni termin pri servisih, 
ki sodelujejo v projektu. Na izbiro imate proste termine za servisne preglede po 
predpisih proizvajalca, zavorno tekočino, menjavo pnevmatik,  
redna vzdrževalna in servisna dela ali popravila.

Prednosti spletne rezervacije
• Rezervirajte si nadomestno vozilo
• Hitro in enostavno
• Opomnik za termin
• Izberite servisnega svetovalca
• Rezervacija je na voljo 24 ur na dan

NOVO

V katalogu so navedene nezavezujoče priporočene maloprodajne cene v € in vključujejo 22 % DDV. Izdelki in servisne storitve so vam na voljo v pooblaščeni servisni mreži ŠKODA v Sloveniji. 
Ponudba velja do 31. 12. 2022 oz. do odprodaje zalog. Zaradi stalnega izpopolnjevanje prodajnega programa si pridržujemo pravico do sprememb komercialne ali tehnične narave. Fotografije so 
simbolične. Dodatna priprava in montaža nista vključeni v ceno. Prikaz ustreznosti platišč glede na model vozila služi kot groba orientacija. Vsa platišča in pnevmatike, ki niso navedene na potrdilu o 
skladnosti vozila ali COC dokumentu, se smatrajo kot predelava vozila in jih je potrebno vpisati v potrdilo o skladnosti vozila med predelave.

Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana

Podrobnejše informacije o pogojih za uveljavljanje dopolnilnega jamstva dobite na pooblaščenem servisu.  
Ponudba ja na voljo v pooblaščeni mreži ŠKODA in velja samo za imetnike ŠKODA Card.

Brezplačno 2 letno dopolnilno jamstvo za pnevmatike Continental v primeru poškodbe, preluknjanja, udarca 
ob oviro ali vandalizma velja le pri nakupu v pooblaščeni servisni mreži ŠKODA.

NAJ VAS NIČ NE ZAUSTAVI.

Dopolnilno 

jamstvo 

Continental 

Cenik za 
zimske 

komplete 
koles ŠKODA:


