
Podróż samochodem, zwła-
szcza na dłuższych trasach, 
może być wygodniejsza i przy-
jemniejsza dzięki prakty-
cznemu podłokietnikowi. Pre-
zentowany podłokietnik to 
wysokiej jakości produkt, 
który oprócz estetycznego 
wykonania ma również wiele 
użytecznych zastosowań, 
a przy tym jest dostępny 
w bardzo atrakcyjnej cenie. 

Podłokietnik widoczny na poniż-
szych zdjęciach wykonany jest z pla-
stiku. Pokrywa obszyta jest naturalną prosty i zajmuje parę minut. Najpierw nież czterema wkrętami. W komplecie 
skórą. należy do podłokietnika przykręcić zna jdu je  s ię :  os iem wkrę tów 

Podłokietnik pasuje do Skody: Fabi, podstawę, która  mocowana jest czte- montażowych, podstawa podłokietnika 
Fabi II, Roomstera, Octavi, Octavi II. rema wkrętami, a następnie cały pod- oraz podłokietnik.
Górna część podłokietnika jest taka łokietnik montujemy do konsoli rów-
sama do wszystkich modeli. Natomiast 
dolna część czyli wspornik, jest inny 
dla każdego z podanych modeli Skody.

Montaż podłokietnika jest bardzo 

TWOJA SKODA
PORADNIK WŁAŚCICIELA SKODY

Skoda Polmozbyt - Z NAMI BEZPIECZNIE DOJEDZIESZ DO CELU 

SKODA POLMOZBYT  -   93-120 Łódź  -  ul. Przybyszewskiego 199/205   - Tel. 42 641 62 30   

www.skodaczesci.pl

 

 
Regulacja 
wysokości 
podłokietnika 
o 50 mm - oparcie 
podniesione

 

 

Podłokietnik bez 
podwyższonego 
oparcia

Podłokietnik jest 
podnoszony do góry 

o   o 105 i  mieści się 
pomiędzy oparcie 
fotela

Oparcie podłokietnika jest prze-
suwane do przodu o 50 mm

 Stylowy, estetyczny a zarazem praktyczny 
podłokietnik do Twojej Skody  

Pod pokrywą podłokietnika znajduje się praktyczny 
schowek oraz uchwyty na długopisy

BEZPŁATNE  KASOWANIE INSPEKCJI 

SERWISOWYCH 

 ODCZYT, KASOWANIE ORAZ  WYDRUK KODÓW 

BŁĘDÓW DIAGNOSTYCZNYCH - 10 ZŁ

 KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA 

KOMPUTEROWA - 40 ZŁ* *



  Okres zimy to sezon kiedy warto po- lChroni chłodnicę przed uszkodze- z pokrywą silnika do góry. W Fabi II 
myśleć o zabezpieczeniu samochodu niami. podnosimy pokrywę silnika do góry 
przed utratą ciepła, montując na atrapę a następnie zdejmujemy dwie zaślepki 
osłonę zimową. plastikowe, które znajdują się na     Montaż osłony zimowej jest prosty 

Osłonę taką można stosować jeśli ścianie czołowej nad kratką atrapy. i w większości modeli Skody  wygląda 
temperatura otoczenia spadnie poniżej Kolejnym etapem jest wstępne podobnie. Należy otworzyć pokrywę 

o0 C. przykręcenie wsporników metalowych silnika, podnieść ją do góry i położyć 
Zalety osłony zimowej do osłony zimowej i przełożenie ich osłonę na atrapie . Następnie należy 

przez atrapę. Przez otwory zdjętych lChroni silnik przed chłodem. przełożyć metalowe uchwyty przez 
zaślepek przytrzymujemy ręką wspor-lSkraca czas osiągnięcia właściwej atrapę, (uchwyty są wraz z osłoną 
niki i dokręcamy wkrętakiem osłonę temperatury silnika, co daje zimową w komplecie) i przytrzymując 
zimową. Po zamontowaniu osłony zmniejszenie zużycia paliwa. wspornik ręką, przykręcić osłonę 
należy pamiętać o zamontowaniu zimową wkrętakiem. Trochę inaczej lOryginalny estetyczny wygląd.
zaślepek.  wygląda montaż w Fabi II, ponieważ lTrwałość na lata. 

kratka atrapy nie jest podnoszona wraz lProsty  montaż i demontaż.
Aktualnie osłonę zimową można 

nabyć  do  Skody:
lFelicii,
lFabii przed i po liftingu, 
lOctavii I  przed i po liftingu, 
lOctavii II przed i po  liftingu, 
lSuperba, 
lFabii II,
lRoomstera. 

W niedługiej przyszłości producent 
planuje wprowadzić do sprzedaży 
osłony do najnowszych modeli Skody 
czyli Superba po liftingu oraz  Yeti.
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... ALE CZY TWOJA SKODA JEST DOBRZE ZABEZPIECZONA PRZED 

OKRESEM ZIMOWYM



Pani pyta Jasia: Na przyjęciu rozmawia lekarz z 
- Która rzeka jest dłuższa: Ren czy prawnikiem. Co chwila ktoś im 
Missisipi? przeszkadza, pytając lekarza o 
- Missisipi. darmową poradę w sprawie jakiejś 
- Dobrze, Jasiu. A o ile jest dłuższa? dolegliwości. Po godzinie takiej 
- O sześć liter.Dyrektor szkoły przechodzi koryta- przerywanej rozmowy zrozpaczony 

rzem obok klasy, z której słychać lekarz pyta prawnika:Ojciec pyta syna: 
straszny wrzask. Wpada, łapie za rę- - Co pan robi, żeby ludzie przestali - Co robiliście dziś na matematyce? 
kaw najgłośniej wrzeszczącego, wy- pana pytać o sprawy zawodowe, kiedy - Szukaliśmy wspólnego mianownika. 
ciąga go na korytarz i stawia jest pan poza biurem?- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w 
w kącie. Po chwili z klasy wychodzi - Daję im rady - mówi prawnik - a szkole, też szukaliśmy wspólnego 
kolejnych trzech młodzianów, którzy potem przesyłam im rachunek. mianownika! Że też nikt go do tej pory 
pytają: nie znalazł... Lekarz trochę się zszokował, ale 
- Czy możemy już iść do domu? postanowił spróbować. Następnego Jaś do nauczycielki:
- A z jakiej racji? dnia, czując się nieco winnym, - Ja to nie chcę nic mówić, ale mój tata 

przygotował rachunki. Kiedy poszedł - No... przecież skoro nasz nowy pan powiedział, że jeśli jeszcze jedna uwaga 
do swojej skrzynki pocztowej, znalazł od matematyki stoi w kącie, to chyba znajdzie się w dzienniczku, to się komuś 
rachunek od prawnika. lekcji nie będzie, prawda? zdrowo oberwie. 

 w samochodzie lub można nosić go w zastosowaniu. Wystarczy na-Odmrażacz do szyb - ALASKA
przy sobie w kieszeni albo torebce. nieść cienką warstwę produktu na 

  Bardzo przy- powierzchnię. Jeżeli to konieczne, 
datny w zime może Silikon w sprayu - SIL wytrzeć nadmiar za pomocą szmat-
okazać się odmra- ki. Dzięki wygodnej końcówce łatwo 

  Szykując auto do żacz do szyb,  nanosi się oraz pozwala na dotarcie 
zimy warto pamiętać zwłaszcza właści- w trudno dostępne miejsca.  
o zabezpieczeniu usz-cielom parkują-
czelek drzwi i szyb. cym swoje auta Preparat do zabezpieczania 
Dzięki temu unikniemy pod “chmurką”. 

podwozia - Bitex.problemu z przymar-Preparat po rozpy-
zniętymi uszczelkami leniu na szybie   W naszej ofer-
oraz  nie uszkodzimy błyskawicznie roz- cie znajduje się 
ich podczs otwierania puszcza lód lub preparat do za-
drzwi. W naszej ofercie s z r o n .  D z i ę k i  bezpieczania  ele-
p o s i a d a m y  s i l i k o n  n i e m u  m o ż n a  mentów podwo-
w sprayu, który jest uniknąć długiego zia, progów oraz 
łatwy w zastosowaniu.skrobania szyby wnęki błotników. 
   Silikon spray jest oraz jej poryso- Tworzy on gumo-
w pełni profesjonalnym wania. watą, elastyczną 
produktem do kon-  Preparat jest bezpieczny dla warstwę chroniącą 
serwacji elementów elementów gumowych, plasti- elementy przed 
wykonanych z gumy kowych oraz lakieru samochodu. drobnymi uszko-
oraz tworzyw sztucznych. Dosko-Nadaje się do użycia nawet w bar- dzeniami mecha-
nale smaruje zamki i zawiasy, dzo niskich temperaturach do n i c z n y m i  o r a z  

o konserwuje, zabezpiecza przed -60 C. przed  koroz ją .  
przymarzaniem gumowej uszczelki Warto zabezpie-

Odmrażacz do zamków - w drzwiach, bagażnikach oraz czyć elementy auta  
GERWAZY innych elementach. Nie przyciąga przed okresem 

brudu i kurzu. Jest bez zapachowy jesienno zimowym,   Przygotowując auto do 
oraz odporny na działanie wody. gdyż elementy te zimy warto zaopatrzyć 
Chroni przed korozją. Nie zawiera n a r a ż o n e  s ą  się w odmrażacz do 
smaru i oleju mineralnego. W po- szczególnie o tej zamków. Dzięki niemu 
równaniu do innych produktów na porze roku na unikniemy problemu 
rynku, zawiera do 250% więcej bardzo niekorzyst-z dostaniem się do auta 
aktywnego silikonu. ne działanie wilgoci, soli i piasku. gdy zamarznie zamek. 
   Nadaje się do zastosowania   Preparat jest łatwy do zastoso-Dzięki niewielkim wy-
w szerokim zakresie temperatur od wania  pon ieważ wys tępu je  miarom, odmrażacz nie 

oo w sprayu. -50 C + 250 C. Preparat jest łatwy zajmuje dużo miejsca
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KĄCIK UŚMIECHU

Produkty chemiczne ułatwiające życie 

na jesień i zimę
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ODCZYT, KASOWANIE ORAZ  
WYDRUK KODÓW BŁĘDÓW 
DIAGNOSTYCZNYCH - 10 ZŁ

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA 
KOMPUTEROWA - 40 ZŁ

  KASOWANIEBEZPŁATNE -
 INSPEKCJI SERWISOWYCH


