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Dobře připraveni na zimu: Atraktivní příslušenství
ŠKODA
› Lepší výhled: Od škrabky na led až po nosič lyží a snowboardů
› Simply Clever: Vak na lyže, oboustranný koberec do zavazadlového prostoru a
další doplňky
› S jistotou: Kompletní zimní kola, sněhové řetězy, pohon všech kol
Mladá Boleslav, 3. prosinec 2015 – Zimní období představuje pro řidiče a jejich
automobily mimořádnou výzvu: ŠKODA nabízí ideální příslušenství k jejímu
zvládnutí. Vozy značky ŠKODA navíc přesvědčují i řadou Simply Clever řešení,
která usnadňují život zejména v zimě. Řidiči vozů značky ŠKODA i jejich
pasažéři dojedou bezpečně a pohodlně k cíli i na sněhu, ledu i v mrazu.
Každý majitel automobilu to zná: po mrazivé noci je na všech oknech námraza nebo
dokonce led. Nastává pátrání po škrabce. Ne však majitelům vozů ŠKODA Fabia, Fabia
Combi, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Octavia Combi, Superb a Superb Combi. Ty
totiž mají standardně škrabku na led ve víčku palivové nádrže. Je tak vždy rychle po
ruce. Bez hledání.
Užitečná je i praktická skládací lopata na sníh. Je vyrobena z hliníkové slitiny a lze ji
rozložit na tři díly, díky čemuž nezabere ve voze příliš místa.
Při jízdě na zimní dovolenou lze lyže ve voze bezpečně a čistě uložit do praktického vaku
na lyže. Modely Octavia a Superb navíc nabízí i praktický otvor v zadním opěradle,
umožňující naložení delších předmětů do zavazadlového prostoru. Pokud by se lyže
neměly přepravovat v interiéru, pomůže nosič lyží a snowboardů. Ten lze jednoduše
namontovat na střešní ližiny. To platí i pro velký, uzamykatelný střešní box o objemu
380 l. Do něj se vejde až pět párů lyží nebo čtyři snowboardy.
Aby zůstal zavazadlový prostor i po uložení mokrých lyžařských bot a lyží jako nový,
nabízí ŠKODA pro všechny modely tvarově přesné koberce a vložky. Gumový koberec
do zavazadlového prostoru svým tvarem přesně kopíruje půdorys zavazadlového
prostoru a není jej tedy nutno nijak upevňovat. Při znečištění lze koberec prostě vyjmout
a vyčistit.
Čistotu v zavazadlovém prostoru modelů ŠKODA Rapid, Rapid Spaceback, Yeti, Octavia,
Octavia Combi a Superb kromě toho zajistí také oboustranný koberec. Jednu stranu
tvoří textilní koberec, druhá strana je z materiálu odpuzujícího nečistoty a vodu. Z tohoto
materiálu jsou i robustní a znečištění odolávající gumové koberce, nabízené do interiéru
všech modelů značky ŠKODA.
Pro bezpečné podzimní a zimní cestování připravila ŠKODA pro všechny modelové řady
atraktivní kompletní zimní kola a kvalitní zimní pneumatiky. Nabídka příslušenství
zahrnuje také sadu obalů pro kompletní sadu kol pro čisté uskladnění kol a
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pneumatik. Pro extrémně zasněžené silnice jsou v nabídce sněhové řetězy s manuální
fixací.
Mimořádnou výhodu mají na kluzkém nebo neupraveném podkladu automobily
s pohonem všech kol. ŠKODA v segmentu kompaktních vozů a vozů střední třídy
disponuje jednou z nejatraktivnějších palet vozů s pohonem všech kol v Evropě. Nabídka
vozů s pohonem 4×4 aktuálně zahrnuje devět modelů, resp. modelových variant: ŠKODA
Octavia 4×4, ŠKODA Octavia Combi 4×4, ŠKODA Octavia RS 4×4, ŠKODA Octavia Combi
RS 4×4, ŠKODA Octavia Scout, ŠKODA Yeti 4×4, ŠKODA Yeti Outdoor 4×4, ŠKODA
Superb 4×4 a ŠKODA Superb Combi 4×4. Moderní pohon všech kol na bázi elektronicky
řízené lamelové spojky dodává vozům značky ŠKODA vynikající jízdní vlastnosti a
působivou trakci i na proměnlivém povrchu.
Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Ann Harder, Komunikace produktu
T +420 326 811 769
ann.harder@skoda-auto.cz
Fotografie k tématu:
Atraktivní příslušenství značky ŠKODA pro
zimní období
Pojme až pět párů lyží nebo čtyři snowboardy: velký
uzamykatelný střešní box.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Atraktivní příslušenství značky ŠKODA pro
zimní období
Pro extrémně zasněžené silnice jsou v nabídce
sněhové řetězy s manuální fixací.

Download

Zdroj: ŠKODA AUTO

Atraktivní příslušenství značky ŠKODA pro
zimní období
Aby zůstal zavazadlový prostor i po uložení mokrých
lyžařských bot a lyží jako nový, nabízí ŠKODA pro
všechny modely tvarově přesné koberce a vložky.

Download

ŠKODA Media Services:
http://media.skoda-auto.com, media@skoda-auto.cz
ŠKODA AUTO a.s., Tř. V. Klementa 869,
293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic

Zdroj: ŠKODA AUTO

Tisková zpráva,

Strana 3 ze 3
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Při jízdě na zimní dovolenou lze lyže ve voze
bezpečně a čistě uložit od praktického vaku na lyže.
Modely Octavia a Superb navíc nabízí i praktický
otvor v zadním opěradle, umožňující naložení delších
předmětů do zavazadlového prostoru.
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Sériově bez námrazy: škrabka na led, standardně
umístěná ve víčku palivové nádrže, je rychle po ruce.
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ŠKODA AUTO
› je jedna z nejstarších automobilek na světě. Od roku 1895 se v sídle firmy v Mladé Boleslavi vyráběla
nejprve jízdní kola, brzy následovaly také motocykly a automobily,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia, Yeti a
Superb,
› v roce 2014 dodala zákazníkům, poprvé v jednom roce, celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory a
převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově přibližně 25.900 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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