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WYBRANE  
 OFERTY SERWISOWE

CZYSZCZENIE KLIMATYZACJI  
Z WYMIANĄ FILTRA  
PRZECIWPYŁKOWEGO

POMIAR GEOMETRII KÓŁ 
ORAZ KONTROLA ZAWIESZENIA 
I UKŁADU KIEROWNICZEGO

WYMIANA OPON/KÓŁ 
Z WYWAŻENIEM

Zakres:
–  sprawdzenie stanu wahaczy,
–  kontrola tulei wahaczy i stabilizatora,
–  ocena stanu amortyzatorów,
–  sprawdzenie luzów w układzie 
 kierowniczym.

Nasza cena:

od 290 zł

Nasza cena*:

od 120 zł

Nasza cena:

od 349 zł

Nasza cena*:

od 140 zł

USŁUGA WYMIANY OPON 
Z WYWAŻENIEM

USŁUGA WYMIANY KÓŁ 
Z WYWAŻENIEM

*Ceny dotyczą kół/opon o rozmiarze 16".



Wymiana oleju silnikowego  
wraz z wymianą filtra oleju

Oryginalny olej silnikowy Grupy Volkswagen  
– stworzony specjalnie dla Twojego silnika

• Większa efektywność dzięki mniejszemu tarciu  
 – dodatkowo przedłuża okres eksploatacji silnika
• Wydłuża okresy między wymianami oleju  
 – dzięki długotrwałej stabilności, obniżonej zawartości  
    popiołu i wskaźnikowi lepkości 0W
• Substancje dodatkowe utrzymują czystość silnika  
 i zapobiegają tworzeniu się szlamu.

Zapytaj o najnowszy olej 0W-20 do Twojego silnika.
Dzięki mniejszemu tarciu obniża zużycie paliwa.

Model: FABIA III 1.0 TSI 95 kM
Lata produkcji: 2017-2021

Cena od: 599 zł

Model: OCTAVIA III 1.5 TSI 150 kM
Lata produkcji: 2017-2020

Cena od: 699 zł

Wymiana oleju w skrzyni DSG
Zadbaj o skrzynię DSG w Twojej ŠKODZIE.

Regularna wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów (dotyczy skrzyń DSG 
z tzw. „mokrym sprzęgłem”), zgodnie z zaleceniami Producenta, ma bardzo duże 
znaczenie:
– wydłuża żywotność tego podzespołu,
– utrzymuje odpowiednie parametry pracy,
– oczyszcza skrzynię z zanieczyszczeń.

Zestawy klocków hamulcowych z wymianą

Zestaw klocków hamulcowych  
ze wskaźnikiem.
PRZÓD
OCTAVIA I, KAROQ

Cena od: 799 zł

Nr art.: 8V0698151S

Zestaw klocków hamulcowych  
do hamulców tarczowych.
TYŁ
OCTAVIA III 

Cena od: 699 zł

Nr art.: 5Q0698451AA

Zestawy tarcz i klocków hamulcowych Economy

19

Zestaw 4 klocki + 2 tarcze.
PRZÓD
FABIA, FABIA II, FABIA III, 
RAPID, ROOMSTER 

Cena od: 949 zł

Nr art.: JZW698302CJ

Zestaw 4 klocki + 2 tarcze.
TYŁ
FABIA II, FABIA III, RAPID, OCTAVIA III, 
ROOMSTER, SCALA/KAMIQ 

Cena od: 849 zł

Nr art.: JZW698601AH



Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatej oferty 
oryginalnych akcesoriów dla modeli ŠKODA. Szczegółowe 
informacje na temat asortymentu ŠKODA Oryginalne akcesoria,  
a także aktualnych cen, warunków i terminów dostawy uzyskać 
można u Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych 
ŠKODY. Wszystkie dane techniczne i konstrukcyjne oraz informacje 
dotyczące wyposażenia, materiałów, gwarancji i wyglądu były 
aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Producent 
zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dowolnych zmian  
(w tym zmian parametrów technicznych lub wyposażenia 
poszczególnych modeli).
Przedstawione ilustracje mogą mieć charakter poglądowy,  
przez co nie będą wiernym odzwierciedleniem wyglądu 
rzeczywistego prezentowanych produktów. Wszelkie prezentowane 
informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, 
rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie  
bez wcześniejszego powiadomienia. 
Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu  
art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego.  
Montaż akcesoriów w pojeździe może mieć wpływ na poziom 
zużycia paliwa/energii, emisji CO₂ lub zasięg oraz może nastąpić 
najwcześniej po pierwszej rejestracji pojazdu, wyłącznie na Państwa 
życzenie.
W celu upewnienia się, czy dany towar pasuje do Twojego samochodu 
za każdym razem poproś Doradcę Serwisowego o pomoc.

Dane o zużyciu paliwa oraz emisji CO₂ sprawdź na stronie  
https://www.skoda-auto.pl/swiat-skody/wltp

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek.  
Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Oferta ważna od 01.02 do 31.05.2023 r. lub do wyczerpania zapasów. 
Wydano 02/2023.
Wyprodukowano w Polsce.

Zapraszamy do sklepu internetowego ŠKODY: sklep.skoda.pl


