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Kiepski stan polskich  dróg, zwłasz- tażu. Osłona metalowa szczególnie 
cza po zimie oraz mały prześwit Skody polecana jest w Octaviach, w których 
Octavii są bardzo często przyczynami miska oleju jest aluminiowa. Osłonę 
uszkodzenia miski oleju. Często się można stosować zarówno w Octavii
zdarza, że pod miękkim, puchowym z silnikiem benzynowym jak i z silnikiem 
śniegiem znajduje się ostry krawężnik diesela. Metalowa osłona silnika od 
lub kamień, który  może uszkodzić Skody Octavii pasuje również do 
miskę. Uszkodzona miska to przykra Audi A3, Volkswagena Bora, Golf IV, 
niespodzianka, holowanie, stracony Seata Leona i Toledo. 
czas i  niepotrzebne koszty. Jeśli pę-
knięcie zostanie szybko zauważone to 
może się  skończyć tylko na wymianie 
miski i oleju. Natomiast jeśli pęknięcie 
nie zostanie  zauważone,  to może 
okazać się, że koszty będą znacznie 
wyższe, ponieważ zatrze się silnik. 

Aby uniknąć takich niespodzianek 
oferujemy Państwu  metalową osłonę  
silnika, dzięki której miska oleju będzie 
w pełni chroniona przed uszkodzeniem 
(pęknięciem), a nasz budżet przed 
wydatkiem. Osłona silnika jest dostęp-
na  ze wspornikami i śrubami do mon-

Metalowa osłona jest montowana 
w tym samym miejscu co osłona 
z tworzywa sztucznego. Przykręca się 
ją w przedniej części do wsporników, 
które należy wcześniej zamontować do 
podwozia. Następnie pod metalowe 
blaszki podkładamy podkładki gumowe 
i przykręcamy do belki przedniego za-
wieszenia. Po zamontowaniu wsporn-
ików do nadwozia oraz trzech blaszek 
w belce można już montować osłonę. 
Wkładamy osłonę na podkładki gumo-
we, a następnie przykręcamy dwoma 
śrubami (przedniej części). Ostatnim 
etapem montażu jest zamocowanie 
bocznych osłon silnika.

Dla osób zainteresowanych monta-
żem osłony zapraszamy na stronę 
internetową do działu porad. Poniżej 
znajduje się adres strony.

www.skodaczesci.pl/porady/

skoda/Octavia/75
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Części  

oryginalne

Kupując części warto 
wiedzieć, która z ofero-
wanych jest oryginalna, 
porównywalnej jakości 
lub zamiennikiem.

  Często  spotkamy się z poglądem, 
że jeśli dana część jest bez zna-czka 
firmowego, to jest ona nieoryginalna. 
Czy na pewno tak jest? 
  Zanim przejdziemy do wyjaśnienia 

klasyfikacji części kilka słów o tym, co 
zyskujemy dzięki wprowadzeniu 
przepisów GVO. Wprowadzenie 
rozporządzenia GVO w 2003 r. pozwo-
liło na montaż części w naszych 
samochodach pochodzących od 
niezależnych dostawców, doko-
nywanie napraw gwarancyjnych przy 
użyciu oryginalnych części pochodzą-
cych od niezależnych producentów. 
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jest opisany poniżej. producentem oryginalnych części na 
     Każda część posiada przyporząd- pierwszy montaż do Skody np. klocków 
kowany oryginalny numer przełamany hamulcowych za wyjątkiem Felicii. 
przez literę: Dlatego też mamy w swojej ofercie 

innego producenta klocków, którego 
O - część oryginalna, dostarczona na produkty są porównywalnej jakości do 
rynek przez producenta samochodów, oryginałów.

P - część porównywalna  do oryginału 
np. 1J0698151/P - jest to numer 

np. 1K0698151A/O - jest to numer 
oryginalnych klocków ze znaczkami 

klocków o porównywalnej jakości firmowymi Skody Octavii II. Oprócz 
do oryginału w przypadku Skody tego jak widać w dolnej części 
Octavii i Fabii są to klocki firmy klocka jest napis FERODO  czyli 
Roadhouse.podpis producenta tych klocków. 

Z - część zamienna do oryginału (tzw. Q - część oryginalna, dostarczona na 
zamiennik) rynek bezpośrednio przez producenta 
np. 1J0698151/Z - jest to numer części (z pominięciem producenta 

samochodów), to ta sama część co 
firmowa, lecz bez numeru katalogo-
wego Skody na opakowaniu,  oraz bez 
znaczka firmowego. Części bezpo-
średnio od producenta są znacznie 
tańsze od kilku do kilkunastu procent w 
porównaniu do oryginalnej części 
z  firmowym logo.

klocków w zamienniku. W przy-np. 6U0698151E/Q - jest to numer Przepis znany jako GVO obowiązuje 
padku tym  są to klocki do Skody od stycznia 2003 r. krót pochodzi od 
Octavii firmy Fomak polskiego niemieckiej nazwy Gruppen Freistellen 
producenta. Verordnung (GVO). asady ograni

czają monopol koncernów samo
     Podsumowując, cześć oryginalna 

chodowych na sprzedaż i serwiso
będzie to zarówno ta ze znaczkiem 

wanie aut otyczy to także części 
firmowym w oryginalnym opakowaniu 

w naprawach gwarancyjnych. 
producenta samochodu jak i ta bez 

  GVO uwolniło rynek części zamien-
znaczka, ale od tego samego produ-

nych, co oznacza, że autoryzowane 
centa, który wytwarza daną część na klocków bez znaczków firmowych, warsztaty mogą kupować wysokiej 
pierwszy montaż do danego modelu ale tego producenta, który dostarcza jakości części u wybranego dostawcy, 
auta. Niezależnie czy są to elementy na pierwszy montaż klocki dla w ł ącza jąc  w to  n ieza leżnych 
zawieszenia, czy nadwozia lub też Skody. W przypadku Skody Felicii dystrybutorów części zamiennych. 
części układu hamulcowego, pompy jest to firma FERODO.K l ient może nawet w okresie 
wody, filtry, rozrządy, czy inne części 

obowiązywania gwarancji stosować 
samochodowe. Większość z nich P - część o porównywalnej jakości do części zamienne niezależnych produ-
posiada podzia ł na oryginalne, oryginału (wykonana z komponentów centów, a nie tylko produkty z logo 
porównywalnej jakości i zamienniki. o podobnej jakości co oryginał)koncernów samochodowych. Użycie 
Dzięki takiemu podziałowi, osoby które np. 6U0698151E/P - jest to numer takich części, jak również serwiso-
nie mają dużej znajomości pro-

wanie pojazdu przez niezależny 
ducentów części samochodowych, 

warsztat, nie powoduje utraty 
mogą zaufać osobie z większym do-

gwarancji producenta.
świadczeniem i łatwiej podjąć decyzję, 
którą cześć warto zakupić, a której nie.
     Z praktycznego punktu widzenia KLASYFIKACJA CZĘŚCI 
najlepiej jest kupować części  oryginal-ZAMIENNYCH SKODA
ne lub porównywalnej jakości. Nato-
miast przy zakupie zamiennika warto      Części zamienne sklasyfikowane 
skorzystać z doświadczenia  sprze-są zgodnie z przepisami GVO. Firma 

klocków porównywalnej jakości dawcy lub innych użytkowników Skoda Polmozbyt posiada takie rozróż-
do oryginału. Jak widać na zdjęciu i upewnić się, czy dany zamiennik jest nienie części. Przeglądając naszą 
w przypadku Skody Felicii, są to warty zakupu. ofertę na stronie www.skodaczesci.pl 
klocki firmy TRW. Firma TRW jest 

natrafimy na następujący podział, który  
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Moduł
wiązka nie jest oryginalna, należy ją wtyczki przyczepy do gniazda haka, 
podłączyć do przewodów lampy tylnej. dokonuje przełączenia światła przeciw-
Po zamontowaniu wiązki montujemy mgielnego z samochodu na przyczepę, 

 zderzak. aby nie odbijało się w przyczepie i nie 
W nowoczesnych samochodach, męczyło kierowcy, a także wyłącza elektryczny aby podłączyć gniazdo haka, nie czujniki parkowania w momencie 

można wpinać się bezpośrednio włączenia wstecznego biegu. Prezen-haka przewodami w kable lampy tylnej, tak towany moduł realizuje zaawanso-
jak robiło się to  w starszych modelach wany układ elektroniczny, którego holowniczego
aut jak np. Skoda Favorit, Felicia. W sa- przetwornik rozdziela napięcie na wyż-
mochodach wyprodukowanych po sze i niższe, co pozwala na regulację  
2004 roku  np. Skoda Octavia II należy natężenia tylnego światła w samo-Hak holowniczy przydatny 
korzystać z zestawów elektrycznych, chodach z żarówką jednowłóknową jest nie tylko w sezonie urlo-
których zasadniczym elementem jest pełniącą podwójną role. Przykładem 

powym, ale przez cały rok. 
moduł haka zwany również sterowni- jest Skoda  Octavai II Combi w której na 

Można w każdej chwili kiem. Zestawy te występują zarówno żarówce jednowłóknowej 21 W po-
wypożyczyć przyczepkę, aby w wersjach przeznaczonych do dawane jest napięcie 12 V i wtedy 
przewieść coś, co nie mieści konkretnego auta, gdzie wystarczy żarówka świeci jaśniej (światło stop), 

wpiąć gniazda oryginalnej instalacji lub podawane jest napięcie 6 V i wtedy się w środku auta. 
samochodu, jak i w wersjach uniwersa- świeci się światło pozycyjne. 
lnych.  Zestawy uniwersalne są znacz- Dla osób zainteresowanych szcze-
nie tańsze. Ich wiązki nie są zakończo- gółowym opisem montażu  takiego 

nadwozia do którego jest montowany ne specjalnym złączem i dzięki temu zestawu zapraszamy na stronę.
hak, dlatego też  jest on tak wykonany, mają możl iwość zastosowania www.skodaczesci.pl/porady/
aby pasował do danego pojazdu. Na w różnych modelach aut. Porównując skoda/Fabia/80
polskim rynku można spotkać wielu ceny: za oryginalny hak wraz z wiązką 
producentów haków holowniczych. do Skody Octavii II 
Kupując hak należy upewnić się czy należy zapłacić około 
producent posiada homologację, aby 2 tys. zł. Natomiast  
na stacji kontroli pojazdów uzyskać uniwersalny moduł 
stosowny wpis do dowodu rejestra- z hakiem holowni-
cyjnego. czym  to koszt  około 

Montaż haka polega najczęściej na 600 zł .
zdjęciu zderzaka (w niektórych W  k o m p l e c i e  
wersjach należy wyciąć niewielki otwór znajduje się wiązka 
w zderzaku) i zamontowaniu go elektryczna, śruby do 
w fabrycznie przygotowanych otwo- montażu, gniazdo
rach nadwozia, a następnie zamonto- i złączki do przewo-
wać wiązkę. Jeśli zakupiliśmy oryginal- dów elektrycznych. 
ną wiązkę to wpinamy ją w lampę tylną, Dołączamy również 
a wiązkę z lampy podpinamy do instrukcja montażu. 
zamontowanej kostki oraz podłączamy Moduł ten w momen-
do gniazda przyczepy. Natomiast jeśli c i e  p o d ł ą c z e n i a  

Każde auto ma inną konstrukcję 

Jasiowi za karę napisać w domu 100 i nagle wybiega na ulice dziecko. 
razy: Nie będę więcej mówił do nauczy- Kierowca doskonale prowadzi samo-
ciela po imieniu... chód omijając chłopca. Podbiega do 
Jasio na drugi dzień przynosi wyko- niego policjant i mówi:
nane zadanie, nauczyciel sprawdza - Świetnie Pan prowadzi, za ten wyczyn -Na czym polega bezstresowe 
i zdziwiony pyta: nasza komenda ofiaruje panu w szkolenie kierowców? 
 - Dlaczego napisałeś to zdanie nie nagrodę - 1000 zł. A czy można - Kursant ma jeździć tak, żeby się 
100 a 200 razy? wiedzieć na co pan przeznaczy te instruktor nie stresował.
 - Bo cie lubię, Kaziu! pieniądze?

 Kierowca odpowiada:W armii rosyjskiej postanowiono 
Pani na lekcji polskiego zadała na  - Wreszcie zrobię sobie prawo jazdy. wprowadzić zmiany: 
zadanie domowe ułożyć zdanie ze Żona próbuje ratować sytuację: - Teraz będziecie - mówi dowódca - 

zmieniać codziennie koszule. Tak jak słowem "ananas". Na drugi dzień Pani - Proszę nie zwracać na niego uwagi, 
w armii amerykańskiej. prosi Jasia żeby przeczytał zadanie. on tak zawsze mówi gdy jest pijany. 
Na to Sasza odpowiada: Jasiu czyta: Z tylnego siedzenia odzywa się babcia: 
- No to trzeba będzie ustalic kto z  - Tata wczoraj kupił pół kilo kiełbasy, - A nie mówiłam, że tym kradzionym 
kim... zjadł sam, ananas nawet nie spojrzał. samochodem daleko nie zajedziemy...
Zdenerwowany nauczyciel kazał Jedzie cała rodzinka samochodem 
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KĄCIK UŚMIECHU



KAŻDY ZAKUP 
ZA MIN. 300 ZŁ. 

KAŻDY ZAKUP 
ZA MIN. 300 ZŁ. 

PREMIUJEMY

PREMIUJEMY

ATRAKCYJNYMI
*

PREZENTAMI

ATRAKCYJNYMI
*

PREZENTAMI

K  U ATP SU YJ ZE RTS  Z H CZ YA TZŁO

K  UPUJESZ 

ATSYZRT HCZ YA TZŁO
*A AN TA SIG WR YO ZCD OA   EB IĘDZ

*A ATSIWYZCO EB IĘDZ

 NAGRODA 

*) dotyczy sprzedaży stacjonarnej
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