
Szervizajánlatok kedvezményes árú  
ŠKODA Eredeti Alkatrészekkel részletek a 8. oldalon

Kerékcsere csomag tárolással részletek: 12. old. 19 000 Ft

Üvegkár rendezés a ŠKODA márkaszervizekben  
akár önrészesedés nélkül! részletek a 3. oldalon

A szerviz- és tartozékajánlatok érvényessége: 2020. október 1. – 2021. február 28. 

ŠKODA SZERVIZMAGAZIN

KÖZELEG A TÉL!



ÉLJ, AHOGY 
 NEKED TETSZIK!
Az új ŠKODA OCTAVIA 
minden megoldása ebben segít.

A megadott értékek a típusjóváhagyás során rögzített, gyári felszereltséggel kerültek megállapításra, és a hirdetés 
feladásának időpontjában érvényesek. A nevezett értékek nem egyes járművekre vonatkoznak, nem részei a tájékoztató-
nak, hanem a különböző járműtípusok összehasonlítására szolgálnak a 715/2007/EK rendelet jelenleg érvényes előírásai-
nak megfelelően. Ezen értékeket egyes többletfelszereltségek, tartozékok, valamint a vezetői szokások és egyéb, nem 
technikai jellegű tényezők (pl. környezeti feltételek) is befolyásolják. A kép illusztráció.

A minden eddiginél tágasabb OCTAVIA legújabb generációjában a magabiztosságod 
alapfelszereltséggé válik. Ezen felül ha biztonságra vágysz, olyan innovatív megoldások 
segítenek, mint a Head-up Display vetített kijelző, a LED-Mátrix fényszóró és az asszisz-
tens rendszerek. Ha kényelemre, az első ülések masszázsfunkciói és a hangulatvilágítás 
teszik az utat még kellemesebbé. Elegáns és dinamikus formavilága pedig nem csak 
téged nyűgöz majd le nap mint nap.

www.skoda.hu A ŠKODA OCTAVIA modellek WLTP szerint mért fogyasztása: 4,3-5,7 l/100km, CO2 kibocsátása: 113-130 g/km kibocsátása: 113-130 g/km
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Téli szervizajánlatok
A tél közeledtével nagyon fontos ellenőriznie autója állapotát, hogy ezzel is megelőzhesse a kellemetlen meglepetéseket. Ha kombinálja egyes őszi-téli 

szerviz ajánlatunkat, akkor a védelem legbiztosabb szintjét értheti el még a legzordabb időjárás esetén is! Bízza ránk autóját és márkaszervizeink gondos-

kodnak komplett megújulásáról, gyorsan és kedvezményes áron tárják fel és javítják ki az esetleges hibákat.

Szezonális gyorsátvizsgálás
Gyári technológia szerinti szerviztanácsadás, gyártói  
visszahívási akciók ellenőrzése, külső-, és belső állapotvizsgálat, a legfontosabb  
kezelőszervek és elemek működésének ellenőrzése, a motortér-, a kerekek,  
valamint a karosszéria alsó részének ellenőrzése. A vízvályú tisztaságának,  
a kifolyónyílások állapotának és a hűtőfolyadék fagyállóságának ellenőrzése.  

-1990 Ft

6000 Ft
C15SZEZGYOR

Szezonális gyorsátvizsgálás külső mosással
Szezonális gyorsátvizsgálás és külső mosás kedvezményes csomagáron.

8500 Ft
C15SZEZGYORM

TOP Fitness csomag
Szezonális gyorsátvizsgálás, külső mosás és belső takarítás kedvezményes csomagáron.

12 000 Ft
C9TOPFIT

Téli nagytakarítás
Külső mosás és belső nagytakarítás kedvezményes csomagáron.

6000 Ft
CWELLNESS

SZERVIZ 4+ kupon

ŠKODA Economy akkumulátorok
A gépkocsi aktuális értékéhez igazodó gyári alkatrészek. Pontosan illeszkednek  

a gépkocsiba, kifogástalan működést és jó minőséget biztosítanak kedvező áron.

ajánlatunk

21 130 Ft-tól
2 év garancia

5L0099320

17 690 Ft17 690 Ft
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Ha a programban résztvevő ŠKODA márkaszervizek egyikével 
egyeztetve, CASCO biztosítása terhére, náluk végezteti ŠKODA 
márkájú autója sérült üvegeinek cseréjét, akkor most nem csak 
a ŠKODA Eredeti Alkatrészek, a gyári anyagok és technológia 
előnyeit élvezheti, de önrészesedést sem kell kifizetnie, ha az nem 
haladja meg a 10%-ot. Az akció azon esetekre vonatkozik, ame-
lyeknél a CASCO biztosítás fedezetet nyújt üvegkárra, az önré-
szesedés százalékosan került meghatározásra, az érintett biztosító 
elismerte a követelés jogalapját, és kizárólag valamelyik üveg sérült 
meg. Jelen tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek és nem teljes 
körű. Az akció további részleteit és a résztvevő márkaszervizek 
listáját megtalálja a skoda.hu honlapon.

Üvegkár rendezés a ŠKODA márka- 
szervizekben akár önrészesedés nélkül?



Hozom-viszem szolgáltatás  

Egy régi szolgáltatás, új hangsúllyal - a szolgáltatás keretében az ön által megjelölt  

helyen vesszük át autóját és a szervizmunka elvégeztével pedig visszavisszük azt. 

Tisztelt Ügyfelünk!

Új intézkedéseinknek köszönhetően, a járvány szempontjából is biztonságos-

abbá vált az autó átvételének, javításának és átadásának teljes folyamata. Új 

szolgáltatásként legtöbb szervizünk a szükséges szervizmunkálatok  

elvégzése és a hozom-viszem szolgáltatást mellett, különböző fertőtlenítési 

megoldásokat is kínál.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a járművek rendszeres (kilométer és/vagy 

időtartam) karbantartása azok rendeltetés és zavarmentes üzemeltetésének 

elengedhetetlen műszaki feltétele. Az előírt karbantartás elmulasztásából 

fakadó túlhasználat miatti meghibásodások esetén a hatályos jogi szabályozók 

szerint a gépjármű elveszti a törvényi vagy szerződéses jótállását és szava-

tosságát.

A szerviz szolgáltatásokkal kapcsolatban mindenképpen szeretnénk hangsúly-

ozni, hogy a garancia feltételeit - így a karbantartási periódusokat is -  

a jármű objektív műszaki paraméterei alapján határozzák meg. Így a jelenlegi 

helyzettől függetlenül a jármű normális használata esetén is fellép  

a kenőanyag, üzemi folyadékok és egyes alkatrészek (pl. motorolaj, sebesség-

váltó-olaj, összkerékhajtás-olaj, fékfolyadék, szűrők, stb.) időtartam és futás 

teljesítmény miatti elöregedése vagy elhasználódása. Ezek cseréje  

elsősorban az autó üzembiztonság miatt szükséges. Csak így lehet biztos 

abban, hogy autója megbízhatóan üzemeltethető.

Az új intézkedésekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban érdeklődjön  

márkaszervizeinknél!



Annak érdekében, hogy ügyfeleinknek egy esetleges káreseményt követően  
a lehető legkevesebb problémája adódjon a kárügyintézés során, a Karosszéria 
Szakértő programban résztvevő márkaszervizeink ügyfélközpontú, komplett szol-
gáltatási portfoliót kínálnak, mely kiterjed az autómentéstől kezdve, a professzioná-
lis javításon át, egészen a biztosítókkal történő kárrendezésig.

A programban résztvevő márkaszervizeink listáját és további infomációkat  
a goservice.hu oldalon talál.

• 3 éves gyártói fényezési 
garancia

• Garancia4 – 4 éves  
importőri általános  
garancia

• 12 éves átrozsdásodási  
garancia 

• Go! Mobilitásgarancia

• 0-24 órás segélyszolgálat

• Autómentés

• Előnyös csereautó és más  
mobilitás ajánlatok

• Javítás gyári eredeti alkat-
részek felhasználásával

• A gyártói előírásoknak 
megfelelő célszerszámok  
és műhelyberendezések 
használata a javítás során

• Minőségi tanúsítvány  
a javításról

• Gyors kárrendezés  
a biztosítókkal

• Karosszéria Szakértő  
márkaszervizek rendszeres 
auditja az importőr által

• Clever Repair, apróbb  
esztétikai hibák gyors  
és szakszerű javítása

Mobilitásgarancia
A Mobilitásgarancia szolgáltatás egy olyan lehetőség, amelyet  
reményeink szerint sohasem kell majd igénybe vennie. 
De ha mégis úgy hozná a sors, hogy váratlan műszaki hiba vagy 
baleset miatt meg kellene utazását szakítania, mi akkor  
is a segít ségére sietünk.  
A ŠKODA autójához biztosított Mobilitásgarancia tulajdonosaként 
Ön a nap 24 órá jában segítséget kérhet telefonközpontunktól. 
Gépkocsija meghibásodása esetén európai színvonalú segítsé-
get nyújt a Mobilitásgarancia Segélyhívó Központ, ahol idegen 
nyelveken is beszélő munkatársak várják a hívását és terem tenek 
kapcsolatot a külföldi partnerekkel. 

• Helyszíni segítségnyújtás defekt,  
baleset, járműfeltörés esetén is

• Járműszállítás
• Csereautó
• Szállás- vagy utazási költség  

megtérítése
• Alkatrész-utánküldés

A Mobilitásgarancia szolgáltatás pontos részleteiről és feltételeiről 
érdeklődhet márkaszervizeinkben vagy letöltheti az aktuális felté-
teleket tartalmazó dokumentumot: skodaszervizek.hu



www.moon-power.hu

Jövőnk  
hajtóereje

AdBlue® Tények tisztán.
Az AdBlue® nem üzemanyagadalék, hanem a modern dízelüzemű járművek működéséhez szükséges, rendszeresen utántöltendő anyag.  

Ennek az anyagnak a tárolására külön tartályt használnak, melynek töltőcsonkja modelltől függően az üzemanyagbetöltő fedél alatt,  

a motortérben, vagy a csomagtérben található.

Kipufogó berendezés SCR rendszerrel

1) Oxidációs katalizátor

2) Dízel  
részecske- 
szűrő

3) AdBlue® 
befecskendező 
szelep

AdBlue® tartály

4) SCR 
katalizátor

Működési leírás 
• A kipufogógáz áthalad az oxi-
dációs katalizátoron (1) és  
a dízel részecskeszűrőn (2).

• Az AdBlue® folyadék hozzá-
adása (3).

• Az AdBlue® ammóniává  
alakul.

• Az SCR katalizátorban (4),  
az ammónia reakcióba lép  
a nitrogénoxiddal.

• A káros nitrogénoxidok  
a folyamat során a környezet-
re kevesebb terhet jelentő nit-
rogénné  
és vízzé alakulnak. 

Utántölthető környezetbarát 
technológia.
Mind több modellben használjuk az SCR dízel technológiát  
(Selective Catalytic Reduction), melynek használatával jelentősen csök-
kenthető a káros nitrogén-oxid kibocsátás, így betarthatóak  
az Európai Únió szigorú környezetvédelmi előírásai (Euro 6).
Ehhez egy szintetikus karbamidot, az AdBlue® folyadékot  
alkalmazzuk. A lenti ábrán látható a rendszer működési elve. 

Milyen gyakran szükséges az AdBlue® utántöltése?
Az AdBlue® felhasználási mennyisége a vezetési stílustól,  
a környezet és a motor hőmérsékletétől függ. Elmondható, hogy mo-
delltől függően egy személyautó átlagos felhasználási igénye 1,5–2,5 
liter között van 1 000 kilométerenként. 

Hol pótolható a felhasznált AdBlue®?
ŠKODA márkaszervizeink szívesen vállalják ezt a feladatot,  
de egyébként Ön is elvégezheti az utántöltést. 
Ne felejtse: az AdBlue® gyermekek elől elzárva tartandó!

Az AdBlue® utántöltését rendszeresen szükséges elvégezni – 
különösen hosszabb utazások, például nyaralás előtt, mivel 
üres tartály esetén a motor beindítása nem lehetséges.

!



autókhoz. Biztonságos és 
egyszerű töltés garázsban, 
mélygarázsban, vagy kültéri 
parkolóhelyen. 
Töltési teljesítménye 
max. 11 kW. 

töltőkészülék elektromos 
autókhoz. RFID kártyaolva-
sóval, GSM modemmel, LAN 
csatlakozóval. Költségkimu-
tatási lehetőséggel. Töltési 
teljesítménye max. 22 kW. 

átalakító csatlakozókészlet-
tel, praktikus hordtáskában. 
Bluetooth kapcsolattal, mo-
biltelefon applikációval ve-
zérelhető. Költségkimutatási 
lehetőséggel. Töltési teljesít-
ménye max. 22 kW. 

www.moon-power.hu

MOON Wallbox Basic

Falra szerelhető otthoni 
töltőkészülék elektromos 
autókhoz. Biztonságos és 

MOON Wallbox Connect

Falra szerelhető, magasabb 
töltőteljesítményű okos 
töltőkészülék elektromos 

MOON2Go 

Intelligens töltőkábel elektro-
mos autókhoz, három részes 
átalakító csatlakozókészlet

Jövőnk  
hajtóereje



Gyári alkatrészek  
az optimális döntéshez

ŠKODA Eredeti Alkatrészek
Egy autóban sok különböző mechanikus és elektronikus alkatrész van  

kitéve nagy megterhelésnek. A mechanikus alkatrészek különösen nagy 

kopásnak vannak kitéve. Ahhoz, hogy a menetkomfort, a biztonság és  

az autó értéke is megmaradjon cseréjükkor kiváló minőségű alkatrésze-

ket szükséges felhasználni. Egy ŠKODA körülbelül 10 000 különböző  

alkatrészből áll, melyek minden egyes darabja ŠKODA Eredeti Alkatrész®.  

A ŠKODA modellekhez jelenleg összesen több mint 206 000 különböző 

alkatrész létezik. Minden ŠKODA Eredeti Alkatrészt® egy kb. 140 futballpá-

lyának megfelelő, 1 000 000 négyzetméteres területen, egy központi rak-

tárban tárolnak Németországban. Ezen kívül a leggyakrabban keresett 

alkatrészeket a világon közel 100 raktárban tárolják, hogy a nemzetközi 

márkaszerviz hálózatot a lehető leg gyorsabban ki lehessen szolgálni.  

A kifutott modellekhez a gyártásuk megszűnése után még 15 éven ke-

resztül állnak rendelkezésre a szükséges alkatrészek.  

A ŠKODA Eredeti Alkatrészeket® a járművekkel együtt fejlesztik és össz-

hangban vannak minden modellel. A technika legújabb vívmányait kép-

viselik, hiszen az autóipar fejlesztései azonnal megjelennek az Eredeti  

Alkatrészek tervezésekor és gyártásakor. Kiváló minőségüket és megbíz-

hatóságukat az is biztosítja, hogy a ŠKODA által felhasznált nyersanyagok 

egymással kémiailag is harmóniában vannak, így késleltethetőek a fénye-

zési és egyéb korróziós károk.

A ŠKODA Eredeti Alkatrészek® tökéletesen illeszkednek autója többi alkat-

részéhez, ezzel is biztosítva a rövid javítási időt. Minőségük az autógyár-

táskor felhasznált alkatrészek minőségével megegyező, így tartja meg  

az autó a javítás után is eredeti minőségét, értékét. Nem utolsó sorban, 

tekintettel a ŠKODA Eredeti Alkatrészek® tartósságára, az autó teljes élet-

tartamára vetítve használatuk gazdaságos.

SZERVIZ 4+ programunk keretében a márkaszervizeink által nyújtott  

gyári technológiát, megbízható minőséget, ŠKODA  

Eredeti Alkatrészeket® és a karbantartási munkákra vállalt garanciát  

most még előnyösebb áron kínáljuk Önnek 4 évnél idősebb ŠKODA-

ja számára. 

SZERVIZ 4+ programunk keretében a márkaszervizeink által nyújtott 

gyári technológiát, megbízható minőséget, ŠKODA 

Eredeti Alkatrészeket® és a karbantartási munkákra vállalt garanciát 

most még előnyösebb áron kínáljuk Önnek 4 évnél idősebb ŠKODA-

ja számára. 

Eredeti Alkatrészek

SZERVIZ 4+  

Eredeti Cserealkatrészek

 

-40% *

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Eredeti Alkatrészek kedvezményes szervizcsomagban

Economy Alkatrészek a 4 évnél idősebb járművek esetében,  

több mint negyedével alacsonyabb költséggel-25%  *

6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év

 

 

-20%*

Economy Alkatrészek
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ŠKODA Economy Alkatrészek

ŠKODA Eredeti Cserealkatrészek

A régebbi járművek tulajdonosai az értéktartással szemben leginkább  

a jármű gazdaságos karbantartását tartják szem előtt.  

A ŠKODA Economy Alkatrészek kimondottan a négy évesnél régebbi 

járművekhez kerültek kifejlesztésre, ennek köszönhetően lehetővé teszik  

a jármű korának megfelelő gazdaságos javítást. Ezek valódi ŠKODA 

alkatrészek, amelyek egy világmárka minden szakértelmét képviselik, 

mindegyiket a konszern fejlesztési részlege ellenőrzi és engedélyezi.  

Az Economy kínálat kifejlesztése során gondosan figyelembe vették 

azokat a tényezőket, amelyekkel a gyártás költséghatékonyabbá tehető 

anélkül, hogy ez a biztonsági és működési jellemzőket hátrányosan 

befolyásolná. A ŠKODA Economy Alkatrészek vezetési stílustól függően 

nem olyan hosszú élettartamúak, mint a ŠKODA Eredeti Alkatrészek®, 

azonban a régebbi járművek esetében mindenképpen okos és több mint 

negyedével alacsonyabb költségű megoldást jelentenek. 

Miután az eredeti alkatrészek a sok megtett kilométer után elkopnak, még 

mindig értékes anyagokat és energiát tartalmaznak. Ezért a ŠKODA vissza-

veszi a használt alkatrészeket, ipari eljárásokkal felújítja ezeket, és Erede-

ti Cserealkatrészként ismét piacra bocsátja. Miközben az „(általános) javítá-

son” átesett motorokat általában csak a sérülés függvényében javítják, ad-

dig a ŠKODA a meghibásodott motorokat teljes egészében szétszereli.  

A kopóalkatrészeket minden esetben új alkatrészekre cseréli,  

a többi pedig ellenőrzésen és felújításon esik át. A Cserealkatrész Program 

nagyban hozzájárul az aktív környezetvédelemhez. A fel újításnak köszön-

hetően az új alkatrészek előállításával szemben költségek és energiaigé-

nyes gyártási lépcsők takaríthatók meg.

Eredeti Alkatrészek

SZERVIZ 4+  

Eredeti Cserealkatrészek

 

-40% *

1. év 2. év 3. év 4. év 5. év

Eredeti Alkatrészek kedvezményes szervizcsomagban

Economy Alkatrészek a 4 évnél idősebb járművek esetében,  

több mint negyedével alacsonyabb költséggel-25%  *

6. év 7. év 8. év 9. év 10. év 11. év

 

 

-20%*

Economy Alkatrészek

*az Eredeti Alkatrészek® kedvezmény nélküli listaárához viszonyított átlagos árkülönbség

A gyári alkatrészek előnyei
2 év garancia, amely a márkaszervizhálózat bármelyik pontján érvényesít-

hető. Minimális összköltség, maximális teljesítmény, hosszabb élettartam.

Az alkatrészek tökéletesen illeszkednek egymáshoz és autójához.

Fejlesztésük és ellenőrzésük az autók kifejlesztése után is folytatódik.
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Ahhoz, hogy az Ön Škodája ŠKODA maradjon elengedhetetlen a márkaszervizekben történő rendszeres karbantar-
tási munkálatok elvégeztetése. SZERVIZ 4+ programunk keretében a márkaszervizeink által nyújtott gyári techno-
lógiát, megbízható minőséget, ŠKODA Eredeti Alkatrészeket® és a karbantartási munkákra vállalt garanciát még 
előnyösebb áron kínáljuk Önnek 4 évnél idősebb Škodája számára. További kedvezményes ajánlatokért és 
SZERVIZ 4+ kuponfüzetért keresse fel magyarországi márkaszervizeink egyikét!

További kedvezményes ajánlatokért látogasson el márkaszervizeinkbe vagy további információkért 
kattintson a skodaszervizek.hu oldalra!

Vezérmű-szett- és vízpumpacsere

-30 000 Ft
 Első kerékcsapágy-csere (1 oldal)

-15 000 Ft
 Első ablaktörlő lapát csere

-3 000 Ft

Első fékbetét- és tárcsacsere

-20 000 Ft
 Első lengéscsillapító-csere  (1 pár)

-24 000 Ft
 Kuplungszettcsere

-34 000 Ft

 Hátsó fékbetét- és tárcsacsere

-16 000 Ft
 Hátsó lengéscsillapító-csere (1 pár) 

-17 000 Ft

Éves szerviz Mobilitásgaranciával és 
műszaki vizsgával 

-16 000 Ft

ŠKODA Eredeti Alkatrészek®

kedvezményes áron



ŠKODA Eredeti Alkatrész ajánlatok

ŠKODA Eredeti akkumulátorok

ŠKODA Eredeti ablaktörlők

ŠKODA Eredeti izzók

ŠKODA Eredeti fagyálló  
ablakmosó folyadék (1 liter)

ŠKODA Eredeti  
fagyálló hűtőfolyadék (1,5 liter)

ŠKODA Eredeti fogasszíj készletek

ajánlatunk

26 360 Ft-tól

ajánlatunk

10 260 Ft-tól

ajánlatunk

7 318 Ft-tól

ajánlatunk

1 125 Ft-tól

ajánlatunk

5 500 Ft-tól

ajánlatunk

46 647 Ft-tól

A márkaszervizekben felhasznált ŠKODA Eredeti Alkatrészek minősége teljesen megegyezik a járművek sorozatgyártása során használt alkat-
részekével. Ez biztosíta, hogy a jármű minden alkatrésze továbbra is tökéletes összhangban legyen, ennek köszönhetően a lehető legmagasabb 
szintű biztonságot, megbízhatóságot és teljesítményt nyújtják Önnek.

Hatósági műszaki vizsga márkaszervizben 

Szolgáltatásunk keretében autóját a közlekedési hatóság-, és a gyártói 
előírásainak figyelembe vételével előzetesen átvizsgáljuk és ameny-
nyiben szükséges, azt gyári előírások alapján ki is javítjuk. Így valóban 
garantálni tudjuk Önnek az elsőre sikeres műszaki vizsgát és a biz-
tonságos autózást! Csomagajánlatunk igénybevételével Ön időt és 
pénzt spórolva egy csapásra elintézheti autójának éves szervizét, lejáró 
hatósági műszaki vizsgájának megújítását és a Mobilitásgarancia szol-
gáltatás meghosszabbítását. Csomagunkat SZERVIZ 4+ kuponjának 
felhasználásával most 16 000 Ft-os  
kedvezménnyel veheti igénybe. 

További információkért hívja  
márkaszervizeinket!

SZERVIZ 4+ kupon

-16 000 Ft

részekével. Ez biztosíta, hogy a jármű minden alkatrésze továbbra is tökéletes összhangban legyen, ennek köszönhetően a lehető legmagasabb 

3 év garancia
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Tetőbox bérlés
Ha egy nagyobb utazás, kirándulás előtt azon gondolkodik, hová pakolja a sok csomagot,felszerelést, márkaszervizeinkben megtalálja a gazdaságos meg-

oldást – a nagyobb költséget jelentő vásárlás helyett bérelhet is tetőboxot. Márkaszervizeink kínálatából kiválaszthatja az Önnek megfelelő ŠKODA Eredeti 

tetőboxot. Az akció feltételeiről és részleteiről, valamint a résztvevő márkaszervizekről a skoda.hu oldalon tájékozódhat!

A ŠKODA Eredeti Cserealkatrészek
Miután az Eredeti Alkatrészek a sok megtett kilométer után elkopnak, még mindig értékes anyagokat és energiát tartalmaznak.  

Ezért a Volkswagen AG visszaveszi a használt alkatrészeket, ipari eljárásokkal felújítja ezeket, és Eredeti Cserealkatrészként ismét piacra bocsátja.

Miközben az „(általános) javításon” átesett motorokat általában csak a sérülés függvényében javítják, addig a Volkswagen AG a meghibásodott mo-

torokat teljes egészében szétszereli. A kopóalkatrészeket minden esetben új alkatrészekre cseréli, a többi pedig ellenőrzésen és felújításon esik át. 

A Cserealkatrész Program nagyban hozzájárul az aktív környezetvédelemhez. A felújításnak köszönhetően az új alkatrészek előállításával szemben 

költségek és energiaigényes gyártási lépcsők takaríthatók meg.

A ŠKODA Eredeti Cserealkatrészek

• a régi meghibásodott alkatrész ellenében cserélhetőek,  
amely visszakerül a felújítási programba.

• az új alkatrészeknek megfelelő, azokkal megegyező  
minőséget és garanciális feltételeket biztosítanak,  
azonban átlagosan 40 százalékkal olcsóbbak azoknál.

• mindig megfelelnek a legújabb műszaki színvonalnak.  
A sorozatgyártásban alkalmazott műszaki fejlesztések  
során nyert legújabb tapasztalatok a felújításban is  
hasznosításra kerülnek. Ennek köszönhetően a cserealkatrész  
fejlettebb műszaki színvonalat képviselhet,  
mint a visszaadott régi alkatrész.

• lehetővé teszik az idősebb járművek gazdaságos javítását,  
akár komoly motorsérülés esetén is.

• nagyon rövid időn belül rendelkezésre állnak.  
Ez lehetővé teszi az Ön járművének gyors javítását.

• A ŠKODA Eredeti Alkatrészek® esetében adott,  
azzal megegyező vásárlási biztonságot nyújtanak.

A Cserealkatrész Program nagyban hozzájárul az aktív környezetvédelemhez. A felújításnak köszönhetően az új alkatrészek előállításával szemben 

költségek és energiaigényes gyártási lépcsők takaríthatók meg.

hasznosításra kerülnek. Ennek köszönhetően a cserealkatrész 

gazdaságos javítását, 
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ŠKODA Economy  
akkumulátorok

ŠKODA Economy  
ablaktörlő lapátok

ajánlatunk

21 130 Ft-tól

ajánlatunk

6 870 Ft-tól

A fenti árak ajánlott bruttó árak.

ŠKODA Economy Alkatrészek
• 4 évnél idősebb ŠKODA gépjárművekhez
• ŠKODA minőség 2 év garanciával

Több mint 25%-os  

megtakarítás

Az Economy kínálat kifejlesztése során gondosan figyelembe vették azokat a tényezőket, amelyekkel a gyártás költség-
hatékonyabbá tehető anélkül, hogy ez a biztonsági és működési jellemzőket hátrányosan befolyásolná.  
A ŠKODA Economy Alkatrészek vezetési stílustól függően nem olyan hosszú élettartamúak, mint a ŠKODA  
Eredeti Alkatrészek®, azonban a régebbi járművek esetében mindenképpen okos és több mint negyedével alacsonyabb 
költségű megoldást jelentenek.

Az Economy kínálat kifejlesztése során gondosan figyelembe vették azokat a tényezőket, amelyekkel a gyártás költség



A fenti ajánlatok kizárólag az akcióban résztvevő márkaszervizekben elérhetőek: Walter Autó Kft. Sopron, Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Győr telephely,  
Styevola és Fia Kft., Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Tatabánya telephely, Lukács-Tamás Auto Kft., Savaria Autóház Kft., Piedl Kft., Ring-Autó Kft., Wolf Autó Kft.,  
Autó Fatér Kft., SIÓ-CAR Kft., Alisca Autócentrum Kft., AutóCity Zrt. Szekszárd, AutóCity Zrt. Pécs, Auto-Trade ‚91 Kft. , Sándor Autóház Kft., Automobil Eger ‚97 Kft., Platán 
Autóház Kft. Nyíregyháza, Autó Széles Kft., Juvenal Kft., Full Autó Kft., Debrecen Autóház Zrt., Brill Kft., Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche Szeged telephely, Óbudai 
Autójavító Kft., Palota Automobil Kft., Szabó Autójavító Kft., Mentes és Társai Kft., Porsche Inter Auto Hungaria Kft. Porsche M5 telephely, Autocarma SZERVIZ Kft. Miskolc,  
Miskolc Autóház Kft. ŠKODA, AutoMobil Körös Kft., Autocarma SZERVIZ Kft. Kaposvár, Spirit Auto Kft. Kaposvár, Autocarma SZERVIZ Kft. Zugló. Az árak maximált árak,  
de márkaszervizenként eltérőek lehetnek.

ŠKODA Prémium Kerékszerviz ajánlatok

Keréktárolási csomag
4 db kerék tárolása 6 hónapra

9 000 Ft
C12TAROLBUD

Kerékcsere csomag
4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 18” kerékméretig.

10 000 Ft
C12KEREKBUD

Gumiabroncs-csere csomag
4 db gumiabroncs átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal, 18” kerékméretig.

18 000 Ft
C12GUMIBUD

Kerékcsere csomag tárolással
4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal 18” méretig és a 4 db kerék tárolása 6 hónapra.

19 000 Ft
C1KERCSERTAR

Kerékcsere csomag tárolással és külső mosással
4 db kerék átszerelésének díja centrírozással, súlyokkal 18” méretig, 4 db kerék tárolása 6 hónapra és külső mosás.

22 500 Ft
C1KERCSTAMOS

ŠKODA Eredeti  
kerékcsavar kupakok
Műanyag kerékcsavar kupakok fekete és ezüst színben,  
matt, fényes és metál felülettel.

ŠKODA Eredeti kerékápolás 
& style csomag
Tartalma: kerékőr csavar készlet,  
keréktároló táska készlet  
(14-18” méretű kerekekhez),  
szelepsapka készlet. 
 
000073900F   
Fabia (NJ), Rapid/Spaceback  
(NH1, NH3), Octavia (5E),  
Yeti (5L), Superb (3V), Karoq  
(NU), Kodiaq (NS) 2890 Ft-tól23 290 Ft



A biztonság nem játék! 
De téli abroncshoz jár a LEGO® ajándék

Együttműködő partnereink:

Vásároljon 2020. szeptember 01. – november 29. 
között egy garnitúra (4 db) téli személygépjármű-
abroncsot a Continental-csoport márkáiból 
kiemelt kereskedőink egyikénél, szereltesse 
fel, és értékes LEGO® ajándékban részesül, 
valamint megnyerheti a havi fődíjak egyikét, 
egy fantasztikus élményautózást!*

*Ajánlatunk az akciós készlet erejéig érvényes. A feltüntetett képek csak illusztrációk.
A LEGO és a LEGO logó a LEGO Group védjegyei. © 2020 The LEGO Group. Minden jog fenntartva.

További részletek:
www.continentalgondoskodas.hu

+ 3 db
FŐDÍJ



www.hankooktire.com/hu

Tökéletes technológia téli útviszonyokra
Kiváló kezelhetőség havon, meggyőző teljesítmény vizes 
és száraz úton, kiemelkedő tapadás és vonóerő extrém 
hidegben is.

ÖN IRÁNYÍT,  
EGÉSZ TÉLEN ÁT

Bridgestone Europe NV/SA, Magyarországi Fióktelepe
www.bridgestone.hu 

BIZONYOS MÉRETEKBEN ELÉRHETŐ DRIVEGUARD  
DEFEKTTŰRŐ TECHNOLÓGIÁVAL (RFT) IS

KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY 
HAVAS ÉS JEGES UTAKON

KATEGÓRIAELSŐ A VIZES ÚTON VALÓ 
TAPADÁS ÉS FÉKEZÉS TEKINTETÉBEN*

*A teszteket a TÜV SÜD végezte a Bridgestone megbízásából 2018. október-november időszakban az ATP Papenburg (Németország) pályán a száraz és nedves 
utakon végzett tesztek esetében, a TÜV SÜD Product Service (Németország) telephelyén zaj, kényelem és laboratóriumi tesztek esetében és az ARCTIC FALLS 
(Svédország) központban havas és jeges utakon végzett tesztek esetében, VW Golf VII járművel és 195/65 R15 méretű gumiabronccsal. Blizzak LM005 
összehasonlítva a fő konkurensek teljesítményével ugyanabban a szegmensben: Continental WinterContact TS860, Michelin Alpin 6, Goodyear UltraGrip 9, 
Pirelli Cinturato Winter. A konkurens gumikat a TÜV SÜD vásárolta az európai piacon. [713139853-03] számű jelentés 



www.hankooktire.com/hu

Tökéletes technológia téli útviszonyokra
Kiváló kezelhetőség havon, meggyőző teljesítmény vizes 
és száraz úton, kiemelkedő tapadás és vonóerő extrém 
hidegben is.
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ŠKODA Eredeti zárható alaptartó*

Alumínium profilból, T-núttal. Az ajtó és 
a tető között rögzíthető, zárható. 2 dara-
bos készlet. 

56 290 Ft-tól

ŠKODA Eredeti zárható kereszttartó*

Alumínium profil, T-núttal. Ergonomikus, 
zárható. Csak ŠKODA Eredeti hossztartóval 
rendelkező modellekhez. 

43 390 Ft-tól

ŠKODA Eredeti design tetőbox

ŠKODA dizájn szerinti, az alacsonyabb lé-
gellenállás, zaj és vibráció érdekében süly-
lyesztett aljzatú. Központi biztonsági zár-
ral szerelt. T-nút profilos tartókra rögzíthe-
tő. Külső méret: 215x80x35 cm, űrtartalom: 
380 l, max. terhelhetőség: 75 kg. 

5L6071175 ezüstszürke 171 690  Ft

5L6071175A fényes fekete 168 390 Ft

5L6071175B fehér 168 390 Ft

ŠKODA Eredeti síléctartó

Alumínium profilból készült, zárható síléc-
tartó. T-nút profilos és U-profilos tartókhoz 
egyaránt rögzíthető.

000071129AA 4 pár síléc vagy 2 snowboard 
szállítására. 54 390 Ft

ŠKODA Eredeti csomagtértálca*

Kiváló minőségű műanyagból. Tökélete-
sen illeszkedik a csomagtérbe, vízálló, ma-
gasított peremmel ellátott. 

10 990 Ft-tól

ŠKODA Eredeti csomagrögzítő háló*

Megakadályozza a csomagok elmozdulá-
sát a csomagtérben. 

4 290 Ft-tól

ŠKODA Eredeti fix vonóhorog*

Az elektromos beépítő készletről érdeklődjön 
márkakereskedőjénél!

99 490 Ft-tól

ŠKODA Eredeti gumi csomagtérszőnyeg*

Méretpontosan illeszkedik a csomagtér-
be, megakadályozza a szállított tárgyak el-
csúszását. Típusfelirattal.  

9 890 Ft-tól

ŠKODA Eredeti csomagtérszegély védőtakaró* 

Védi a csomagtérszegélyt és a lökhárítót, 
fényvisszaverő sávokkal, modellenként el-
térő mintázattal. 

3 790 Ft-tól 

ŠKODA Eredeti csomagtérelválasztó rács*

Csomagok és állatok biztonságos szállí-
tásához. A beszerelés módjáról érdeklődjön 
márkakereskedőjénél!

51 590 Ft-tól

ŠKODA Eredeti csomagtérszegély védőfólia*

Polipropilén alapanyagú, átlátszó önta-
padós fólia a lökhárító és a csomagtérsze-
gély védelmére. UV sugárzásnak ellenálló 
alapanyagból. 

12 290 Ft-tól

ŠKODA Eredeti hamutartó

Hőálló anyagból készült, pohártartóba he-
lyezhető hamutartó, fekete színben. 

000061142A 4 490 Ft

ŠKODA Eredeti gumiszőnyeg* 

Rögzíthető gumiszőnyegek típusfelirattal.

7 490 Ft-tól

ŠKODA Eredeti sárfogók*

4 490 Ft-tól

ŠKODA Eredeti kerékőr csavar készlet*

A keréktárcsák lopás elleni védelmét szol-
gáló, egyedi kulcsbetétet igénylő csa-
varok. 

9 790 Ft

ŠKODA Eredeti hólánc*

24 290 Ft-tól

Kínálatunkban további ezernyi tartozék szerepel. Kérje a 2020 őszi-téli  
ingyenes Tartozék Trend katalógust márkakereskedőjétől!

* A modellspecifikus választékról érdeklődjön ŠKODA márkakereskedőjénél!



TARTOZÉ K TR E N D   2020 ŐS ZTÉ L

ŠKODA TÉLI SZERELT KERÉK AJÁNLATOK

modell keréktárcsa felszerelt gumiabroncs cikkszám bruttó ár

ŠKODA FABIA
ŠKODA Carme 6,0 x 15" 5/100/38 185/60 R15 88T XL Conti WinterContact TS 860 6V007325A8Z8S 319 352 Ft
Acél szerelt kerék WKR 6,0 x 15" 5/100/38 185/60 R15 88T Barum Polaris 5 6V007375AS 150 085 Ft

ŠKODA SCALA

ŠKODA Nanuq 6,0 x 16" 5/100/35 195/60 R16 89H Bridgestone Blizzak LM005 657073668Z8S 358 837 Ft
Acél szerelt kerék WKR 6,0 x 15" 5/100/35 195/65 R15 91T  Barum Polaris 5 65707375S 148 802 Ft
Acél szerelt kerék WKR 6,0 x 15" 5/100/35 195/65 R15 91T Bridgestone Blizzak LM005 CS1956515NW05 192 174 Ft
Acél szerelt kerék WKR 6,0 x 16" 5/100/35 195/60 R16 89H Bridgestone Blizzak LM005 65807366S 251 050 Ft

ŠKODA KAMIQ 
ŠKODA Nanuq 6,0 x 16" 5/100/35 195/60 R16 89H Bridgestone Blizzak LM005 657073668Z8S 358 837 Ft
Acél szerelt kerék WKR 6,0 x 16" 5/100/35 195/60 R16 89H Bridgestone Blizzak LM005 65807366S 251 050 Ft

ŠKODA OCTAVIA 
IV / Kombi

ŠKODA Velorum 6,5 x 16" 5/112/46  A KÉSZLET EREJÉIG! 205/60 R16 92H Conti WinterContact TS850P 5E3073226B8Z8S 299 990 Ft
ŠKODA Velorum 6,5 x 16" 5/112/46  A KÉSZLET EREJÉIG! 205/60 R16 92H Conti WinterContact TS830P 5E3073226C8Z8S 299 990 Ft
ŠKODA Rotare 7,0 x 17" 5/112/46 205/55 R17 95V XL Conti WinterContact TS850P 5E30732278Z8S 461 714 Ft
AZW Peak 6,5 x 16" 5/112/46 205/60 R16 96H XL Semperit Master Grip 2 2056016PE46MG2 263 972 Ft
AZW Peak 6,5 x 16" 5/112/46 205/60 R16 96H XL Conti WinterContact TS830P 2056016PE4630 301 570 Ft
Acél szerelt kerék WKR  6,5 x 16" 5/112/46 205/60 R16 96H XL Barum Polaris 5 5E307376S 210 118 Ft
Acél szerelt kerék WKR  6,5 x 16" 5/112/46 205/60 R16 92H Conti WinterContact TS850P 5E3073226AS 250 750 Ft

ŠKODA SUPERB III 
/ Kombi

ŠKODA Helios 6,5 x 17" 5/112/41 215/55 R17 98V XL WinterContact TS 850 P 3V0073227A8Z8S 491 185 Ft
AZW Peak 6,5 x 16" 5/112/41 215/60 R16 99H XL Semperit Master Grip 2 2156016PE41 288 074 Ft
AZW Peak 6,5 x 16" 5/112/41 215/60 R16 99H XL Conti WinterContact TS830P 2156016PE4130 344 049 Ft
AZW Peak 7,0 x 17" 5/112/40 215/55 R17 98V XL Semperit Speed Grip 3 2155517PE40SG3 359 000 Ft
AZW Peak 7,0 x 17" 5/112/40 215/55 R17 98V XL Conti WinterContact TS850P 2155517PE4050P 430 896 Ft
Acél szerelt kerék WKR 6,5 x 16" 5/112/41 215/60 R16 99H XL ContiWinterContact TS 830 P 3V0073226S 286 525 Ft

ŠKODA KAROQ

ŠKODA Nanuq 6,0 x 16" 5/112/43 215/60 R16 99H XL ContiWinterContact TS 830 P 57A0732268Z8S 422 145 Ft
ŠKODA Ratikon 7,0 x 17" 5/112/45 215/55 R17 94H  Conti WinterContact TS 850 P 57A0732278Z8S 491 185 Ft
AZW Peak 7,0 x 17" 5/112/45 215/55 R17 98V XL Semperit Speed Grip 3 2155517PE45SG3 359 000 Ft
AZW Peak 7,0 x 17" 5/112/45 215/55 R17 98V XL Conti WinterContact TS850P 2155517PE4550 430 896 Ft
Acél szerelt kerék WKR 6,0 x 16" 5/112/43 215/60 R16 99H XL Bridgestone LM005 57A07366S 272 853 Ft

ŠKODA KODIAQ

ŠKODA Nanuq 6,5 x 17" 5/112/38 215/65 R17 99H Conti WinterContact TS 850 P SUV 565073227A8Z8S 504 829 Ft
ŠKODA Nanuq 6,5 x 17" 5/112/38 * 215/65 R17 99H Conti WinterContact TS 850 P SUV 56507327AB8Z8S 589 394 Ft
ŠKODA Triton 7,0 x 18" 5/112/43 235/55 R18 100H  Conti WinterContact TS 850 P 5650732288Z8S 613 980 Ft
ŠKODA Triton 7,0 x 18" 5/112/43 * 235/55 R18 100H  Conti WinterContact TS 850 P 56507328AA8Z8S 695 818 Ft
AZW Peak 7,0 x 17" 5/112/40 215/65 R17 99H Semperit Master Grip 2 SUV 2156517PEMG2 355 990 Ft
AZW Peak 7,0 x 17" 5/112/40 215/65 R17 99H Conti WinterContact TS850P SEAL 2156517PE4050S 450 587 Ft
Acél szerelt kerék WKR 6,5 x 17" 5/112/38 215/65 R17 103H XL Bridgestone LM005 CS2156517NS05 317 322 Ft

* nyomásérzékelővel szerelve

Vásárlás előtt minden esetben kérjen  

bővebb tájékoztatást márkaszervizében! 

A feltüntetett árak 4 darab szerelt kerékre 

vonatkoznak, javasolt bruttó fogyasztói 

árak, de az egyes márkaszervizekben  

eltérőek lehetnek.  

Az ajánlatok 2020. szeptember 1. és  

2021. március 31. között, illetve a készlet 

erejéig érvényesek. Az árváltoztatás,  

valamint az ajánlatok megváltoztatásának 

jogát fenntartjuk.



Márkaszervizeink listáját megtalálja a markaszervizek.skoda.hu/oldalon, 
illetve érdeklődhet INFOVONALUNKON: 06-80-204-256

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jelen katalógus tartalma nem minősül ajánlattételnek, csupán az előzetes tájékozódást szolgálja, és a benne feltüntetett információk elfogadásával nem jön létre szerződés. Tartozék-
vásárlás előtt minden esetben kérje márkakereskedője tanácsát! A feltüntetett árak nem kötelező érvényű, ajánlott bruttó kiskereskedelmi árak, továbbá nem tartalmazzák a szerelési és fényezési díjakat. A tényleges 
árakat és díjakat az egyes márkakereskedések és -szervizek önállóan határozzák meg, az ajánlott ártól eltérhetnek. Kérjük, hogy konkrét ajánlatért mindig forduljon márkakereskedőjéhez, -szervizéhez! A feltüntetett 
adatok 2020. október 1. és 2021. február 28. között, de legfeljebb a készlet erejéig érvényesek. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalakon látható képek illusztrációk. Az esetleges szerkesztési és nyomdai hibákért 
nem áll módunkban felelősséget vállalni. Kiadja a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.

TARTOZÉKKATALÓGUS VOLKSWAGEN, AUDI,   

SEAT ÉS ŠKODA MÁRKÁJÚ GÉPKOCSIKHOZ

2020 ŐSZTÉL




