
Filtr pevných částic, často označovaný 
zkratkou DPF, významnou měrou přispívá 

k ekologicky šetrnému provozu moderních 
vozů s naftovým motorem. Systém čištění 

spalin s DPF je vysoce účinné a také technicky 
sofistikované zařízení, jehož 100% funkčnost 

může kromě kvality tankovaných paliv, 
provozních podmínek a stylu jízdy ovlivňovat 

mnoho dalších faktorů. Nechte si ověřit 
správnou funkčnost svého filtru pevných 
částic, navštivte svého autorizovaného 

servisního partnera ŠKODA a využijte akční 
nabídku výměny DPF za zvýhodněné ceny.

AKČNÍ NABÍDKA FILTRŮ
   PEVNÝCH ČÁSTIC

ŠKODA FILTRY PEVNÝCH ČÁSTIC ZA VÝRAZNĚ ZVÝHODNĚNÉ CENY 

*  Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny ŠKODA AUTO a.s. včetně DPH, platné do odvolání nebo do vyprodání zásob. Ceny neobsahují montáž. 
Uvedené ceny jsou platné při vrácení původního DPF. Kompatibilitu  a cenu DPF vždy konzultujte se svým autorizovaným partnerem ŠKODA, dle konkrétního VIN kódu vozidla.

Reflektují zůstatkovou hodnotu vozidla a jsou nabízeny pro vozy 
starší 4 let. Keramická vložka Economy DPF však obsahuje stejný 
podíl drahých kovů jako filtr originální a jeho funkčnost je tedy stejná.

Vznikají zároveň s vývojem nového vozu a podléhají nejpřísnějším 
standardům. Jsou vyrobeny z nerezového plechu a obsahují vysoký 
podíl drahých kovů, které zaručují správnou funkci filtru.

Cena platí pro
model FABIA III.

Cena platí pro modely ROOMSTER, YETI, 
FABIA II, RAPID, OCTAVIA II a SUPERB I.

ŠKODA Economy filtry

ŠKODA Originální filtry

16 900 Kč 17 900 Kč

12 900 Kč

Cena platí pro modely OCTAVIA III, 
SUPERB III, KAROQ a KODIAQ.



Simulace a testy prokázaly, že mikro-
skopické karcinogenní částice v případě 
odstranění či poškození filtru pevných 

částic pronikají do interiéru vozu, kde 
v přímé expozici představují významné 
zdravotní riziko pro posádku. Lidé uvnitř 
vozu tak dýchají mikročásticemi až 40x 
znečištěnější vzduch, než je na frek-
ventovaných křižovatkách v dopravní 
špičce. 
Pro měření byl odstraněním vložky DPF 
upraven vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI 
1.6 TDI (77 kW) z roku 2011 s nájez-
dem 223 000 kilometrů a kompletní 
servisní historií z autorizovaného servisu 
ŠKODA, která garantuje, že s emisním 
systémem vozu nebylo nikdy dříve 

Nastupování dítěte
Měření simulovalo nástup dítěte do 
sedačky, jeho poutání a ukládání 
nákladu do kufru vozu např. u domu 
nebo před školou. Vůz s odstraně-
ným DPF při této běžné každodenní 
situaci vypouští do kabiny až 420x 
více částic, než se nachází v okolí 
výfuku vozu s funkčním DPF. Namě-
řené koncentrace ve výši hlavy dítěte 
v sedačce dosáhly až 2 100 000 
částic v jednom cm3 vzduchu  
(1 cm3 velikostí odpovídá zhruba 
kostce cukru). To znamená, že přímo 
v kabině vozu je posádka vystavena 
40x vyšší koncentraci karcinogen-
ních částic ve srovnání se vzduchem 
na frekventované křižovatce během 
dopravní špičky. Vysoká koncentra-
ce pevných částic navíc v interiéru 
přetrvává. Posádka je ještě několik 
dalších minut přímo v kabině vysta-
vena znečištění rakovinotvornými 
částicemi v množství zhruba 200x 
vyšším ve srovnání s běžným měst-
ským vzduchem.

Výjezd z podzemních garáží
Simulace výjezdu z podzemních ga-
ráží prokázala, že mikročástice se do 
kabiny vozu s odstraněným DPF do-
stávají i přes zavřená okna a kabinový 
filtr. Po vycouvání z parkovacího mís-
ta bylo v úrovni hlavy řidiče zjištěno 
130 000 částic v každém cm3 vzdu-
chu. Při výjezdu z podzemních garáží 
a manipulaci s parkovacím lístkem 
dosáhlo znečištění částicemi v kabině 
dokonce ještě vyšších hodnot – až 
180 000 #/cm3, zhruba čtyřnásobku 
v porovnání se silně znečištěným 
vzduchem na frekventovaných 
městských komunikacích v dopravní 
špičce. I v tomto případě přetrvává 
přímo v interiéru vozu kontaminace 
částicemi na zhruba sedminásobku 
oproti poměrně značně znečistě-
nému vzduchu podzemních garáží. 
Analogická situace může nastat při 
popojíždění v dopravní zácpě, kdy vůz 
„doženou“ jeho vlastní emise a části-
ce proniknou do kabiny, kde kontami-
nují vzduch dýchaný posádkou.

manipulováno. Měření a analýzy hodnot 
probíhaly na jednom z nejlépe vybave-
ných pracovišť v České republice s vy-
užitím přístroje Engine 
Exhaust Particle Sizer 
(Model 3090). 
Přístroj v hod-
notě několika 
milionů Kč 
je schopen 
exaktně de-
tekovat kon-
centrace pevných 
částic, včetně 
mikroskopických ve 
velikostním spektru 
0,005-0,56 mikrometrů. Částice menší 
než několik desetin mikrometru jsou i ve 
vysokých koncentracích okem nevidi-
telné, přitom právě ty nejmenší nejvíce 
ohrožují zdraví. Nejsou totiž zachyceny 

v horních dýchacích cestách, nýbrž se 
dostanou až do plicních sklípků a odtud 
přímo do krevního oběhu, pronikají také 
podél čichového nervu do mozku. 

Měření koncentrace pev-
ných částic v interi-
éru vozu proká-
zalo v běžných 
každodenních 
situacích nárůst 
až o 42 000 % 
oproti výcho-
zímu stavu 
s vypnutým 

motorem. 
Kromě toho vysoká koncentrace 

pevných částic uvnitř automobilu klesá 
jen pozvolna, posádka je tak v interiéru 
vozu po delší čas vystavena koncentraci 
částic zhruba 200x vyšší oproti běžné-
mu městskému vzduchu.

Z filtru pevných 
částic byla před 
testy vybourána 
keramická vložka 
a byl nahrán upra-
vený software 
řídicí jednotky. 
Vůz se tím stal 
nezpůsobilým 
k silničnímu 
provozu.
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VŮZ S ODSTRANĚNÝM DPF ŠKODÍ VÁM I VAŠÍ RODINĚ
ŠKODA AUTO ve spolupráci s ČVUT a Technickou fakultou 
ČZU iniciovala unikátní měření koncentrace pevných částic 
přímo v kabině vozu s odstraněnou vložkou DPF. 

SIMULACE I. – CELKOVÁ KONCENTRACE PEVNÝCH ČÁSTIC V KABINĚ VOZU
(sonda na dětské sedačce v úrovni hlavy dítěte; #/cm3)

SIMULACE II. – CELKOVÁ KONCENTRACE PEVNÝCH ČÁSTIC V KABINĚ VOZU
(sonda na dětské sedačce v úrovni hlavy dítěte; #/cm3)

Karcinogenní 
pevné mikročástice se 

u vozu s odstraněným DPF 
dostávají do kabiny i přes 

zavřená okna a filtr klimatizace.



Spousta dobrých důvodů,
proč mít DPF v dobré kondici

Filtr pevných částic je komplexní díl, který 
v sobě skrývá sofistikovaná konstrukční 
řešení. Kvalitní DPF využívá mimo jiné 
vysoce precizní voštinovou strukturu 
vytvořenou z karbidu křemíku a komponenty 
z drahých kovů s katalyticky redukčními 
účinky, například platinu a palladium.

Správná funkce filtru 
pevných částic zaručí:
    bezpečné a zdravotně nezávadné 

prostředí v interiéru automobilu;

   spolehlivý chod motoru;
   nižší spotřebu paliva;
    menší opotřebení dalších součástí motoru;
    bezproblémové absolvování STK 

a měření emisí;
    další roky bezstarostného provozu 

vozidla.

Ušetřete si starosti a rodinný rozpočet!

ŠKODA Originální a Economy filtry pevných 
částic  jsou nejlepším řešením pro Váš vůz. 
Zaručují totiž 100% kompatibilitu s Vaším 
vozem.

Potřebujete-li více informací,
neváhejte nás kontaktovat.

ŠKODA Infolinka 800 600 00 nebo www.skoda-auto.cz

ŠKODA ECONOMY FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

ŠKODA ORIGINÁLNÍ FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC

Originální díly

Autorizovaný servisní partner ŠKODA:
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