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SIMPLY CLEVER



S vozidlom ŠKODA Yeti na vás čaká 
inšpirácia bez ohľadu na to, ktorou cestou 
sa vyberiete. Či už je to mesto so svojim 
pulzujúcim rytmom alebo vidiek, kde cesta 
končí a kde začína svet tajomstiev.

Vyhotovenie Yeti alebo Yeti Outdoor je 
možné ďalej upraviť pre individuálne 
dobrodružstvá vlastným výberom z radu 
motorizácií, predného pohonu alebo 
pohonu 4×4 a celou škálou príslušenstva. 
A tak, ako je zvykom u všetkých vozidiel 
ŠKODA poskytuje aj toto vozidlo množstvo 
Simply Clever riešení. Ako je napríklad 
praktické svietidlo v batožinovom 
priestore.

Toto vozidlo je ďalším príkladom 120 rokov 
progresívneho myslenia. Znamená to mať 
nadšenie z tvorby kvalitných vozidiel, 
ktoré je radosť riadiť teraz rovnaká, ako 
bola v dobách, keď sme začínali.
 
Pretože pohľad späť do našej bohatej 
histórie nás inšpiruje do budúcnosti.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

Laurin & Klement Voiturette typ A, pribl. 1905.









YETIYETI

ŠKODA Yeti prichádza s novým vzhľadom, ktorý reprezentuje súčasný dizajnový jazyk značky ŠKODA. Zároveň Yeti ponúka špecifické riešenia v závislosti 
od vyhotovenia vozidla. Yeti a Yeti Outdoor predstavujú dve základné vyhotovenia, ktoré sú založené na rozdielnych nárokoch kladených na SUV a ich využitie. Aj keď 
sú rozdiely v dizajne viditeľné na prvý pohľad, obidve vyhotovenia majú toho veľa spoločného. 

Štýlový Yeti zvládne ísť samozrejme kdekoľvek, ale mestské ulice mu skutočne sedia. Perfektná viditeľnosť počas 
jazdy vám dodá príjemný pocit a istotu za volantom, čo je neoceniteľné v mestskej premávke. Ako kompaktné SUV 
vám Yeti dokonca umožní parkovanie aj pri nedostatku miesta.

Nezameniteľný, a zároveň decentný dizajn vyhotovenia Yeti sa odlišuje prvkami exteriéru v základnej farbe 
celej karosérie. Medzi tieto prvky patria ochranné bočné lišty dverí, dekoratívne lišty dverí a nárazníky vrátane 
ich spodnej časti. Dôležitým rozlišovacím znakom vozidla je jemná mriežka v podobe včelieho plastu nasávania 
vzduchu v prednom nárazníku. Strešný nosič je v striebornom alebo čiernom vyhotovení. Atraktívnosť verzie 
Yeti a jeho mestská elegancia sú zvýraznené diskmi kolies z ľahkej zliatiny (na obrázku disky z ľahkej zliatiny 17" 
Scudo). 



Exteriér robustného Yeti Outdoor dáva svoju dobrodružnú povahu ihneď najavo. Objavovanie doposiaľ neznámych 
miest vie byť extrémne vzrušujúce a už na prvý pohľad je jasné, že outdoorová verzia vozidla je na to dobre 
pripravená.

Dvojfarebný alebo čierny strešný nosič, čierne ochranné lišty dverí, nárazníky s čiernymi spodnými časťami, ako 
aj masívne vertikálne mriežky v prednej maske, ako aj atraktívne disky z ľahkej zliatiny (na obrázku disky z ľahkej 
zliatiny 17" Matterhorn) sú prvky, ktoré zdôrazňujú individualitu vyhotovenia Yeti Outdoor. Okrem toho, vozidlo 
umožňuje vyšší nájazdový/zjazdový uhol, takže vás priam vyzýva na rozbitú cestu.

YETI OuTDOOrYETI OuTDOOr

Je to predovšetkým ich nový tvar a pozícia prvkov exteriéru, ktoré sú definované dizajnovým jazykom ŠKODA. Medzi tieto prvky patrí čelná maska, mriežka chladiča, 
hlavné svetlomety a hmlové svetlomety. Logo ŠKODA dominuje čelnej maske. Výstupy na prednej strane, obidva nárazníky a piate dvere takisto prešli zmenami 
v dizajne. 



Sebaistý výraz obidvoch vyhotovení je zdôraznený 
Bi-Xenónovými hlavnými svetlometmi s dennými LED 
svetlometmi, ktoré sú umiestnené v spodnej časti svetlometu. 
LED (svetelné diódy) sa výborne hodia ku kryštálovému dizajnu 
prednej časti vozidla a zároveň poskytujú úsporu energie, 
ako aj dlhodobú životnosť. Hmlové svetlomety, ktorých tvar 
a umiestnenie reprezentujú súčasný dizajnový jazyk ŠKODA sú 
dostupné aj s funkciou Corner.

Zadné svetlomety 
s osvetlením v tvare 
dvojitého C je možné 
vybaviť vysoko výkonnými 
LED diódami, ktoré 
slúžia ako prevádzkové 
a brzdové svetlá.

Zadný nárazník vrátane decentného krytu v striebornom 
vyhotovení v mestskom štýle je jeden z poznávacích znakov 
vyhotovenia Yeti. Na zadnej časti vozidla objavíte veľa prvkov, 
ktoré sú teraz typické pre značku ŠKODA: logo, označenie 
ŠKODA, názov modelu, trojuholníkové lomy vymedzujúce 
priestor pre poznávaciu značku, ako aj pozdĺžne odrazové 
svetlomety pre lepšiu viditeľnosť vozidla.

Yeti Outdoor vás upúta svojim masívnym nárazníkom 
a strieborným ochranným krytom, ktorý nie je možné 
prehliadnuť, keďže sa perfektne vyníma vedľa čiernych 
plastových dielov.



Hľadanie nových dobrodružstiev si budete užívať ešte viac s elektricky ovládaným panoramatickým strešným oknom, ktoré vám umožní vytvoriť veľký, otvorený priestor nad 
prednými sedadlami.



Systém sedadiel VarioFlex, ktorý je štandardnou výbavou obidvoch vyhotovení vozidla vám umožní upraviť interiér podľa momentálnej situácie a potrieb. 
Tento koncept pozostáva z trojice nezávislých zadných sedadiel, ktoré môžete nielen sklopiť nezávisle na sebe, ale aj ich jednoducho vybrať z vozidla.



Systém háčikov  
v batožinovom priestore 
s horizontálnymi lištami 

a posúvateľnými háčikmi 
je možné využiť rôznymi 

spôsobmi. Zavesenie 
nákupných tašiek je jedna 

z možností. Systém môžete 
využiť aj na zabezpečenie 

predmetov pomocou siete alebo 
na uchytenie prepravnej vaničky  

(nenachádza sa na obrázku).

Odnímateľná LED 
baterka v batožinovom 
priestore príde vhod pri 

jazde v noci a počas iných 
okolností. Ak je pripevnené 

na svojom mieste, 
automaticky sa dobíja 

počas behu motora.

Sieťový program, ktorý 
spoľahlivo zabráni posunu 

predmetov poskytuje 
viacero možností 

rozloženia.

Obojstranný koberec 
využijete s látkovou 

stranou nahor, ak 
neprevážate predmety, 
ktoré by mohli znečistiť 
vozidlo. Ak to potrebné, 

jednoducho ho 
otočte umývateľnou 

gumou smerom nahor 
(na obrázku).

Medzipodlaha 
v batožinovom 
priestore poskytuje 
ukrytý odkladací 
priestor. Zároveň táto 
Simply Clever funkcia 
uľahčuje manipuláciu 
s batožinou zdvihnutím 
podlahy batožinového 
priestoru bližšie 
k nakladacej hrane.



Bližší pohľad odhalí množstvo úložného priestoru a priehradok, 
pretože celý koncept interiéru Simply Clever. Kľúče, mobilné telefóny, 
okuliare, parkovacie lístky, mapy, občerstvenie a ďalšie potreby, ktoré 

prevážate vo svojom vozidle – to všetko má v interiéri svoje miesto. A vždy budete 
vedieť, kde to hľadať.



Schránka na okuliare je umiestnená 
nad spätným zrkadlom, takže vodič 
má slnečné alebo dioptrické okuliare 
vždy na dosah.

Špeciálna kapsa 
pre reflexnú vestu 
je umiestnená pod 
sedadlom vodiča, 
takže je na dosah 
vždy, keď ju 
potrebujete.

Uzatvárateľná 
priehradka 
vedľa predného 
spolujazdca je 
klimatizovaná, takže 
počas svojej cesty 
budete mať príjemne 
vychladené nápoje 
vždy na dosah.

Odkladacia priehradka pre malé predmety 
je umiestnená v hornej časti prístrojového 
panela a je možné ju jednoducho otvoriť 
zatlačením krytu.

Držiak parkovacích lístkov 
na kraji čelného skla 
predstavuje praktický detail, 
ktorý zaistí, že váš parkovací 
lístok je vždy na veľmi 
viditeľnom mieste.

Ak si na svoju cestu chcete so sebou zobrať 
občerstvenie, určite vás poteší dvojitý držiak 
nápojov v stredovom paneli.



Vyberateľný Unibag je navrhnutý 
na prepravu lyží alebo snowboardov 
je možné ľahko prevliecť cez otvor 
medzi batožinovým priestorom 
a zadnými sedadlami a pevne 
zaistiť proti pohybu.

Pasažieri na zadných 
sedadlách ocenia sklopiteľné 
stolíky s držiakmi nápojov, 
ktoré sú zabudované 
do operadiel predných sedadiel 
a ktoré je možné využiť na viac 
než len na občerstvenie.

Komfort pasažierov 
na zadných sedadlách 
zvyšuje držiak nápojov, 
ktorý je okrem ďalšieho 
príslušenstva ako 
je zapaľovač a koše 
na odpadky súčasťou 
základnej výbavy.

Sklopiteľné operadlo sedadla predného spolujazdca poskytuje 
ešte väčšiu flexibilitu a umožňuje prepravu predmetov 
s nadmernými rozmermi.

Keď je kôš na odpadky plný, môžete ho ľahko vybrať 
a vyprázdniť. Kôš môžete vložiť do okladacích 
priehradok na bokoch predných aj zadných dverí. 
Do priehradok na stranách predných dverí môžete 
odložiť až 1-litrovú fľašu.









Špičkové rádio Bolero so 6,5" farebným 
dotykovým displejom ponúka okrem rovnakých 
funkcií ako rádio Swing aj pripojenie Bluetooth 
a štvoricu reproduktorov vzadu. Systém 
MirrorLink® a DAB (Digital Audio Broadcast) sú 
voliteľné.

Rádio Swing s 5" farebným dotykovým 
displejom je vybavené zásuvkami USB/Aux-in, 
slotom pre SD kartu a štvoricou 20 W 
reproduktorov. Bluetooth a DAB (Digital Audio 
Broadcast) sú voliteľné. Zariadenie je tiež 
možné používať na ovládanie ponuky vozidla.

Navigačný systém Amundsen je ovládaný 
pomocou 6.5" dotykového displeja. Je vybavený 
dvojicou slotov pre SD kartu a je dodávaný 
s SD kartou s predinštalovanými mapami. Je 
vybavený všetkými štandardnými prvkami rádia 
Bolero. Systém MirrorLink® a DAB (Digital Audio 
Broadcast) sú voliteľné.

So systémom MirrorLink® môže vodič  pomocou rádia bezpečne používať zariadenia počas jazdy. 
Všetky nainštalované aplikácie sú certifikované ako bezpečné pre vozidlá a sú kompatibilné 
so systémom MirrorLink®. Vozidlo môžete tiež vybaviť systémom SmartGate, s ktorým pripojíte 
váš smartfón pomocou WiFi tak, aby ste mohli získať zaujímavé údaje o vašej jazde, ako je napr. 
spotreba paliva, dynamika jazdy alebo servisné informácie.*

* Viac informácií o pravidlách používania a informácie o kompatibilite SmartGate a MirrorLink® nájdete na našich 
webových stránkach.



Poskytnutie komfortu a orientácie počas parkovania je hlavným dôvodom existencie 
parkovacích systémov. S použitím senzorov v prednom a zadnom nárazníku aktivuje 
Intelligent Parking Assistant podľa predpokladaného pohybu vozidla zvukový 
signál iba u relevantných prekážok, takže vás napr. pri zaradenej spiatočke zbytočne 
neupozorňuje na prekážky vpredu. 

Optical Parking Assistent využíva kameru umiestnenú v kľučke piatych dverí pre 
sledovanie priestoru za vozidlom a zobrazenie jazdného pruhu v závislosti od šírky 
vozidla. Tento asistenčný systém je vždy dodávaný s parkovacími senzormi (Intelligent 
Parking Assistant) a rádiom alebo navigačným systémom, ktorý zobrazuje váš postup 
pri parkovaní priamo na displeji.

Automatic Parking Assistant je skvelý pomocník. Vyberie vhodné parkovacie miesto, 
zaparkuje do radu pozdĺžne aj priečne stojacich vozidiel a dokonca dokáže aj vyjsť z radu 
pozdĺžne stojacich vozidiel. Pri pozdĺžnom parkovaní si vystačí s miestom, ktoré je len 
o 60 cm dlhšie než samotné vozidlo.



Climatronic, dvojzónová klimatizácia s elektronickým 
riadením a automatickou cirkuláciou vzduchu vám 
umožní nastaviť rozdielnu teplotu pre ľavú a pravú 
stranu interiéru.

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča 
je vybavené pamäťou s možnosťou 
uloženia až troch nastavení polohy 
sedadla a vonkajších zrkadiel.

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele 
zvyšujú váš pocit komfortu.

Elektricky vyhrievané čelné 
sklo rýchlo odstráni námrazu 
alebo zahmlenie, čím zaručí 
čistý výhľad v akomkoľvek 
počasí.

Systém KESSY (Keyless 
Entry, Start and exit 
System) slúži pre 
bezkľúčové  odomknutie 
a zamknutie vozidla. Motor 
naštartujete alebo vypnete 
jednoduchým stlačením 
tlačidla Start/Stop.

Pri dlhých cestách na diaľnici určite naplno využijete 
tempomat, ktorý umožňuje automaticky udržiavať 
konštantnú rýchlosť. Okrem toho môžete zrýchľovať 
alebo spomaľovať bez použitia pedálov. Táto funkcia 
je ovládaná tlačidlom na boku páčky pre ovládanie 
tempomatu. 

Kožený multifunkčný volant s pochrómovanými prvkami zvyšuje váš pôžitok pri riadení 
vozidla. Najvyššia výbava ponúka trojramenný športový volant z perforovanej kože 
s ovládaním rádia, telefónu a automatickej DSG (Direct Shift Gearbox) prevodovky. 



Vonkajšie spätné zrkadlá sa automaticky sklopia 
po uzamknutí vozidla, čo privítate najmä pri 
parkovaní v uliciach mesta.

Osvetlenie nástupného priestoru Boarding Spots, 
integrované do vonkajších spätných zrkadiel umožňuje 
bezpečné nastupovanie a vystupovanie aj v úplnej tme.

Pri úžasných cestách za novými zážitkami vám panoramatické strešné okno poskytne pocit 
neobmedzeného priestoru a slobody. Prednú časť strešného okna je možné zdvihnúť a zasunúť 
dozadu. Zadná časť je pevne zabudovaná do strechy. Tónované sklo, z ktorého sú vyrobené 
obidve časti, má nižšiu svetelnú a tepelnú priepustnosť, takže umožňuje vytvorenie optimálnej 
klímy a komfortu vo vnútri vozidla. Ak je to potrebné, môžete celé strešné okno prekryť elektricky 
ovládanou sieťovou roletou.



Pri pravidelných cestách do práce a cestách za dobrodružstvom poskytuje Yeti maximálnu bezpečnosť. Okrem vynikajúceho 
chovania na ceste, ktoré je z veľkej miery možné pripísať pokročilým systémom ako je ESC (Electronic Stability Control) obsahuje Yeti 
množstvo pasívnych bezpečnostných prvkov, ktoré majú za úlohu ochrániť pasažierov pri extrémnych situáciách.



Zatiaľ čo je airbag 
vodiča ukrytý 

vo volante, airbagy 
spolujazdca 

je umiestnený 
v prístrojovom paneli. 

Môžete ho deaktivovať 
napr. ak potrebujete 

na predné sedadlo 
umiestniť detskú 

sedačku.

Zadné 
postranné 
airbagy sú 
aktivované 
v prípade 
bočného nárazu 
a ochránia 
panvu aj hrudník 
pasažierov 
na zadných 
sedadlách.

Kolenný airbag 
vodiča zabráni 
v kontakte 
spodnej časti 
prístrojového 
panela počas 
nehody.

Predné bočné 
airbagy chránia 
panvu a hrudník 

vodiča a spolujazdca 
v prípade bočného 

nárazu. Výškovo 
nastaviteľné predné 
opierky hlavy WOKS 

sú navrhnuté na 
ochranu krčných 

stavcov v prípade 
nárazu zozadu.

Asistent rozpoznania únavy pri 
rýchlostiach nad 65 km/h vyhodnocuje 

údaje zo senzorov posilňovača riadenia. 
Ak systém zistí chovanie, ktoré vykazuje 

únavu vodiča (napr. intenzívnejšia 
korekcia smeru jazdy volantom), 

navrhne vodičovi odpočinok.

Hlavové airbagy, ktoré pri aktivácii vytvoria „bezpečnostnú stenu“ po dĺžke 
bočných okien ochránia hlavy pasažierov na predných a zadných sedadlách.

Tretia opierka hlavy vzadu 
je výškovo nastaviteľná 
a zvyšuje bezpečnosť 
pasažiera na strednom 
sedadle.

Dvojitá slnečná 
clona chráni 
vodiča a predného 
spolujazdca pred 
oslepením spredu, 
ako aj zo strán.



Bez ohľadu na to, či vás priťahuje štýlový model Yeti alebo preferujete dobrodružnejší 
Yeti Outdoor, vždy si môžete vybrať pohon predných kolies, alebo všetkých 4×4.  
Ak si vyberiete pohon 4×4 v kombinácii s off-road systémom, ľahko zdoláte aj 
náročný terén. Vyhotovenie off-road obsahuje množstvo funkcií, ako je asistent 
zjazdu z kopca, adaptívne systémy podľa jazdných podmienok, ako je ABS (Anti-lock 
Braking System), ASR (Anti-Slip Regulation) a EDS (Electronic Differential System) 
a tiež možnosť citlivejšieho nastavenia plynového pedálu. Ďalším výborným 
pomocníkom je štartovací asistent, ktorý vám pomôže s rozjazdom do kopca. 

Kombináciu dvojice najnovších technológií ponúkajú 
vozdilá vybavené pohonom 4×4 a automatickou 
DSG (Direct Shift Gearbox) prevodovkou, ktorá 
je dostupná v 6 alebo 7-rýchlostnom vyhotovení 
v závislosti od motorizácie. DSG poskytuje výborné 
zrýchlenie a umožňuje udržať motor v optimálnych 
otáčkach. Ak zachováte ekonomický štýl jazdy, 
dosiahnete nízku spotrebu paliva a tým aj nižšie 
emisie CO2. 

Stlačením tlačidla 
off-road aktivujete 
funkcie, ktoré vám 
pomôžu pri jazde 
náročným terénom.

Pohon 4×4 zaisťuje spojka BorgWarner. 
Zapojenie zadných poloosí je 
automatické, takže pri normálnych 
podmienkach dokáže vozidlo 
využiť výhody pohonu 
predných kolies a pri 
extrémnych podmienkach 
získate vynikajúcu trakciu 
pohonu 4×4



Potešenie z dobrodružných jázd. ŠKODA Yeti a Yeti Outdoor 4×4.



Niekedy je zábavnejšie históriu písať, ako o nej čítať. ŠKODA Yeti Monte Carlo.



Logo Monte Carlo pripomína úspech vozidiel 
ŠKODA na tomto legendárnom závode a tiež 
zdôrazňuje naše odhodlanie priniesť naše 
skúsenosti z motoristických športov 
zákazníkom vozidiel ŠKODA. ŠKODA Yeti 
Monte Carlo má gény šampióna. Medzi kľúčové 
vlastnosti patrí spoľahlivosť, ktorá je často 
rozhodujúcim faktorom na závodnom okruhu.

Yeti Monte Carlo charakterizujú zadné LED 
svetlomety a ozdobné zakončenia výfukov. Logo 
Monte Carlo je možné nájsť na obidvoch predných 
zásterkách kolies. Celkový dojem, ako aj pohodlie 
pasažierov zvyšujú zadné tónované sklá SunSet.



17" disky Erebus z ľahkej 
zliatiny v lesklom čiernom 
vyhotovení predstavujú 
atraktívnu voľbu.

Jedinečný štýl je zvýraznený 
17" diskmi Origami z ľahkej 
zliatiny s lešteným povrchom 
vo vyhotovení Monte Carlo.

Lišty prahov predných dverí door s logom Monte Carlo 
majú dekoratívnu, ako aj ochrannú funkciu.

Čierne prvky exteriéru dodávajú vozidlu Yeti Monte Carlo jedinečný štýl 
a divoký výraz. Medzi špecifické prvky v čiernom vyhotovení patria predné 
hmlové svetlomety, mriežka chladiča, spojler predného nárazníka, 
vonkajšie spätné zrkadlá a plastové lišty zvýrazňujúce spodnú časť 
vozidla. Čierna strecha, ktorá je takisto súčasťou štandardnej výbavy 
zdokonaľuje celkový vzhľad.

Hlavica a rukáv radiacej 
páky sú z čiernej kože. 
Rukáv je ozdobený 
červeným prešívaním.



Interiér je vybavený športovými sedadlami s čalúnením v kombinácii farieb červená, čierna a sivá. Športový trojramenný volant v čiernej perforovanej koži je ozdobený červeným prešívaním.



Mená Laurin & Klement patria dvojici 
automobilových pionierov, ktorí postavili svoje 
prvé vozidlo vo vlastnej továrni v meste Mladá 
Boleslav blízko Prahy v roku 1905. Značka L&K 
(neskôr ŠKODA, po spojení so spol. ŠKODA 
FACTORIES) sa stala symbolom pre najvyššiu 
úroveň výroby, revolučného technického 
dizajnu a osobného prístupu k zákazníkom. 
Z tohto dôvodu sa menom Laurin & Klement 
pýšia tie najluxusnejšie vozidlá ŠKODA ako 
perfektným odkazom na dedičstvo našich 
predchodcov.

Ochranné bočné lišty dverí v rovnakej farbne 
ako karoséria okamžite odhalia, že toto vozidlo 
je navrhnuté v elegantnom mestskom štýle. 
Vyhotovenie outdoor je vybavené čiernymi lištami 
s hliníkovými pásmi. Logo Laurin & Klement nájdete 
na obidvoch predných zásterkách kolies.



Každý deň je výnimočný. ŠKODA Yeti a Yeti Outdoor Laurin & Klement.



Operadlá predných 
a prostredných 
sedadiel, ako aj lišta 
prístrojového panela 
sú ozdobené logom 
Laurin & Klement.

Navigačný systém 
Amundsen je ovládaný 
pomocou 6,5" dotykového 
displeja. Okrem množstva 
funkcií dokáže systém 
okrem iného zobrazovať 
funkciu parkovacích 
senzorov alebo informácie 
klimatizácie Climatronic.

Elektricky nastaviteľné panoramatické 
strešné okno zvyšuje exkluzívnosť 
vyhotovenia Laurin & Klement a zvýši pôžitok 
z jazdy celej posádke.

Yeti L&K je vybavený 
elegantnými, 

dvojfarebnými diskmi 
17" Annapurna  

z ľahkej zliatiny.

Dekoratívne lišty 
dverí z ušľachtilej 

ocele a logom 
Laurin & Klement 
predstavujú ďalší 

štýlový detail.

Yeti Outdoor L&K je 
dodávaný s okúzľujúcimi 
dvojfarebnými diskmi 17" 
Origami z ľahkej zliatiny.



Hnedý kožený interiér je ozdobený dekorom čierna Piano. Trojramenný kožený multifunkčný volant umožňuje ovládanie rádia a telefónu.



 

Interiér čierna Active 

Vyhotovenie interiéru Active je dodávané s čiernymi ozdobnými prvkami, ako sú napríklad kľučky dverí a orámovanie vetracích otvorov. Štandardná výbava obsahuje elektricky 
sťahovateľné predné okná a elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá.



Interiér čierna Ambition

Vyhotovenie interiéru Ambition je dodávané s pochrómovanými prvkami, ako sú kľučky dverí a detaily volantu. Môžete si vybrať z viacerých čalúnení sedadiel. 
Štandardná výbava obsahuje elektricky nastaviteľné a vyhrievané spätné zrkadlá a klimatizáciu.



Interiér čierna Style, Style dekor Interiér čierna Style, Style dekor (voliteľne na sedadlách)Interiér béžová Style, drevený dekor*

Vyhotovenie interiéru Style je dodávané s pochrómovanými ozdobnými prvkami. Vybrať si tiež môžete z viacerých druhov čalúnení a farebných kombinácií dekoru. Štandardná výbava 
obsahuje výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a predného pasažiera s bedrovou opierkou, dvojzónovú klimatizáciu a malý kožený paket vrátane koženého volantu.

*od kalendárneho týždňa 45/2015 končí výroba vyhotovenia s dreveným dekorom



Strieborné športové sedadlá, Style dekor 

Exkluzívne športové sedadlá v špeciálnom vyhotovení zvýraznia dynamický charakter vášho vozidla. Dostupné sú pre vyhotovenia Ambition a Style ako doplnková výbava.



* Doplnková výbava

Interiér Ambition – Yeti Outdoor
Čierna textília

Interiér Style – Yeti Outdoor
Čierna textília

Interiér Ambition*/Style*
Gobi Sand koža/umelá koža

Sport interior*
Strieborná textília

Interiér Ambition*/Style – Yeti
Gobi Sand textília

Interiér Ambition*/Style*
Čierna koža/umelá koža

Interiér Ambition*/Style*
Čierna Alcantara/koža/umelá koža

Interiér Style – Yeti
Čierna textília

Interiér Laurin & Klement
Hnedá koža/umelá koža

Interiér Style*
Gobi Sand Alcantara/koža/umelá koža

Interiér Ambition*/Style – Yeti Outdoor
Gobi Sand textília

Interiér Active – Yeti, Yeti Outdoor
Čierna textília

Interiér Ambition – Yeti
Čierna textília



17" disky Matterhorn z ľahkej zliatiny; 
vyhotovenie strieborná/čierna metalíza;
Yeti, Yeti Outdoor

17" disky Annapurna z ľahkej zliatiny;  
Yeti, Yeti Outdoor

17" disky Annapurna z ľahkej zliatiny;  
vyhotovenie strieborná/čierna metalíza;  
Yeti Laurin & Klement 

17" disky Origami z ľahkej zliatiny
Yeti Outdoor

17" disky Origami z ľahkej zliatiny;  
vyhotovenie strieborná/čierna metalíza;
Yeti Outdoor Laurin & Klement

17" disky Scudo z ľahkej zliatiny;
Yeti 

16" disky Forest z ľahkej zliatiny;
Yeti Outdoor

17" disky Erebus z ľahkej zliatiny;
Yeti Outdoor

17" disky Erebus z ľahkej zliatiny;
lesklé čierne vyhotovenie;
Yeti Outdoor

16" disky Dolomite z ľahkej zliatiny;
biele vyhotovenie;
Yeti

16" disky Nevis z ľahkej zliatiny;
antracitové vyhotovenie;  
Yeti Outdoor

16" disky Helix z ľahkej zliatiny;
strieborné vyhotovenie; 
Yeti, Yeti Outdoor

16" oceľové disky s krytmi Satellite;
Yeti, Yeti Outdoor

17" disky Spitzberg z ľahkej zliatiny;
strieborné vyhotovenie; 
Yeti, Yeti Outdoor



* Dostupné iba pre vyhotovenie L&K. 

Biela Moon metalíza Strieborná Brilliant metalíza Béžová Cappuccino metalíza

Hnedá Mato Sivá Quartz metalíza Modrá Lava metalíza

Zelená Jungle metalíza

Hnedá Magnetic metalíza*

Čierna Magic metalíza s perleťovým efektom

Biela Candy uni Biela Laser uni Modrá Pacific uniČervená Corrida uni



Kombinácie farieb karosérie a interiéru:           dostupná       –   nedostupná             

Yeti – ukážky farebných kombinácií

Yeti Outdoor – ukážky farebných kombinácií 

Farba Kód farby Strecha Strecha + spätné zrkadlá

Biela Candy Strieborná Brilliant Béžová Cappuccino Sivá Quartz Čierna Magic

Biela Candy uni 9P9P   –  

Biela Laser uni J3J3 – – –  

Červená Corrida uni 8T8T  –   

Modrá Pacific uni Z5Z5     –
Biela Moon metalíza 2Y2Y – – –  

Strieborná Brilliant metalíza 8E8E –    

Zelená Jungle metalíza L2L2     

Béžová Cappuccino metalíza 4K4K     

Hnedá Mato metalíza 1M1M     

Sivá Quartz metalíza F6F6     

Modrá Lava metalíza 0F0F     

Hnedá Magnetic metalíza 0J0J – – – – 

Čierna Magic s perleťovým efektom 1Z1Z     

Strieborné spätné zrkadlá sú dostupné len pre vyhotovenie Yeti Outdoor. Vyhotovenie Yeti so striebornou strechou má 
spätné zrkadlá vo farbe karosérie. Bližšie informácie o farebných kombináciách získate u svojho partnera ŠKODA.

Biela Candy uni
s čiernou Magic strechou

Oranžová Terracotta metalíza
s čiernou Magic strechou 
a striebornými vonkajšími spätnými 
zrkadlami

Červená Corrida uni
s bielou Candy strechou

Modrá Lava metalíza
so striebornou Brilliant strechou 
a striebornými vonkajšími 
spätnými zrkadlami

Čierna Magic metalíza s perleťovým efektom
so sivou Quartz strechou a striebornými 
vonkajšími spätnými zrkadlami

Hnedá Mato metalíza
s béžovou Cappuccino strechou





Vyjadrite svoju individualitu. ŠKODA Originálne príslušenstvo.



Tieto produkty nájdete v Originálnom príslušenstve ŠKODA. 
Informácie o kompletnom rade doplnkov nájdete u svojho autorizovaného partnera značky ŠKODA.

Ozdobné lišty prahov dverí s hliníkovými 
vložkami efektívne ochránia prahy pred 
mechanickým poškodením.

Obojstranný koberec poskytuje univerzálne riešenie pre spodnú časť 
batožinového priestoru. Látková strana poskytuje štandardnú ochranu 
pred znečistením a opačná, plastová strana je vhodná na prepravu 
znečistených alebo vlhkých predmetov.

Plastová vaňa so zvýšenými hranami zabráni 
znečisteniu čalúnenia vo vozidle. Vaňu je možné 
jednoducho vybrať pre vyprázdnenie alebo vyčistenie.

Ochranný kryt zadného nárazníka zabráni 
poškriabaniu pre nakladaní a vykladaní 
predmetov.

Sieť pod 
predeľovacím 

vekom je 
vhodná nielen 

na odloženie 
dáždnika, 

ale aj pre iné 
predmety, ktoré 

chcete oddeliť 
od ostatnej 

batožiny.

Zásterky ochránia podvozok pred 
bahnom a odletujúcimi kameňmi.

Disky z ľahkej zliatiny 17" 
Blossom v športovo-elegantnom 
štýle perfektne doplnia dizajn 
obidvoch prevedení modelu Yeti.

Odnímateľné ťažné 
zariadenie vám umožní 
pripojiť nákladný vozík 
s brzdením až do hmotnosti 
1 200 kg v závislosti 
od motorizácie.



Ochranná fólia zadného nárazníka chráni zadný 
nárazník ako aj nakladaciu hranu, pričom pásy v tvare 
trojuholníka zlepšujú viditeľnosť vozidla.

Vešiak na oblečenie je veľmi praktickým 
doplnkom prevažne pre ľudí, ktorí cestujú 
do práce v obleku.





Technické údaje

 ( ) Platí pre verzie s automatickou prevodovkou. 
 1)   Motor k splneniu limitov emisného predpisu EU6 využíva systém SCR (Selective Catalytic Reduction), ktorý prostredníctvom dodatočného vstrekovania AdBlue 

znižuje emisie oxidov dusíka NOx. Toto aditívum je nutné počas prevádzky vozidla doplňovať.

 Všetky motorizácie sú vybavené systémom Start-Stop a rekuperáciou energie  

podľa emisných štandardov EU6 a starostlivosti o životné prostredie.

Bližšie informácie o kombináciach modelov Yeti a Yeti Outdoor so špecifickými motorizáciami 

a výbavou získate u vášho autorizovaného partnera ŠKODA.

Karoséria päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová Vonkajšie rozmery

Súčiniteľ odporu vzduchu Cw 0,360 – 0,369 podľa motorizácie Dĺžka (mm) 4 222

Šírka (mm) 1 793

Podvozok Výška (mm) – podľa motorizácie 1 671; 1 679; 1 691

Predná náprava typu McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a skrutným stabilizátorom Rázvor (mm) – podľa motorizácie 2 578

Zadná náprava viacprvkové zavesenie s pozdĺžnymi a priečnymi ramenami, so skrutným stabilizátorom Rozchod vpredu/vzadu (mm) 1 541/1 537

Brzdy kvapalinové dvojokruhové, diagonálne prepojené s podtlakovým posilňovačom Dual Rate Svetlá výška (mm)  – podľa motorizácie 180; 167; 155

– brzdy vpredu kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením a s jednopiestovými plávajúcimi strmeňmi

– brzdy vzadu kotúčové Vnútorné rozmery

Riadenie hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 446/1 437

Kolesá 7 0J × 16" Efektívna výška pre hlavu vpredu/vzadu (mm) 1 034/1 027

Pneumatiky 215/60 R16 Objem batožinového priestoru (max. l)

– bez rezervnej pneumatiky s operadlami vzadu v polohe hore/sklopené/vybraté 416/1 580/1 760

Objem palivovej nádrže (l) 55; 60 podľa motorizácie – s rezervnou pneumatikou sú hodnoty menšie o 94 l

Motor 1,2 TSI/81 kW 1,4 TSI/92 kW 1,4 TSI/110 kW 4×4 2,0 TDI CR DPF/81 kW1) 2,0 TDI CR DPF/81 kW 4×41) 2,0 TDI CR DPF/110 kW1) 2,0 TDI CR DPF/110 kW 4×41) 

zážihový, preplňovaný  
turbodúchadlom, priame vstrekovanie paliva

zážihový, preplňovaný  
turbodúchadlom, priame vstrekovanie paliva

zážihový, preplňovaný  
turbodúchadlom, priame vstrekovanie paliva

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, vysokotlakové priame 
vstrekovanie systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, vysokotlakové priame 
vstrekovanie systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, vysokotlakové priame 
vstrekovanie systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, vysokotlakové priame 
vstrekovanie systém common rail

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1 197 4/1 395 4/1 395 4/1 968 4/1 968 4/1 968 4/1 968

Maximálny výkon/otáčky (kW/min-1) 81/5 600 92/6 000 110/6 000 81/3 500 81/3 500 110/3 500 110/3 500

Maximálny krútiaci moment/otáčky (Nm/min-1) 175/4 000 200/4 000 250/3 500 250/3 000 250/3 000 340/3 000 340/3 000

Emisná norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo benzín, okt. č. min. 95 benzín, okt. č. min. 95 benzín, okt. č. min. 95 motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta

Prevádzkové vlastnosti

Maximálna rýchlosť (km/h) 179 (178) 187 (186) 195 (191) 180 175 199 195 (192)

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 10,9 (11,4) 9,9 (10,1) 8,7 (8,9) 11,7 12,2 9,0 9,1 (9,2)

Spotreba (podľa normy 99/100)

– mesto (l/100km) 6,7 (6,5) 7,2 (6,9) 7,5 (7,6) 5,3 6,3 5,6 6,0 (6,3)

– mimo mesto (l/100km) 4,8 (5,0) 5,0 (5,2) 5,6 (5,6) 4,1 4,6 4,3 4,6 (5,0)

– kombinovaná (l/100km) 5,5 (5,5) 5,8 (5,8) 6,3 (6,4) 4,5 5,3 4,8 5,1 (5,5)

Emisie CO2 (g/km) 128 134 147 118 137 126 134 (144)

Vonkajší priemer otáčania – obrysový (m) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Pohon

Druh pohon predných kolies pohon predných kolies 4×4 pohon predných kolies 4×4 pohon predných kolies 4×4

Spojka hydraulicky ovládaná, jednokotúčová (dve súosé 
viackotúčové spojky, elektrohydraulicky ovládané) 

hydraulicky ovládaná, jednokotúčová (dve súosé viackotúčové 
spojky, elektrohydraulicky ovládané) 

spojka BorgWarner hydraulicky ovládaná jednokotúčová spojka BorgWarner hydraulicky ovládaná jednokotúčová spojka BorgWarner

Prevodovka mechanická 6-stupňová
(automatická 7-stupňová DSG)

mechanická 6-stupňová
(automatická 7-stupňová DSG)

mechanická 6-stupňová
(automatická 6-stupňová DSG)

mechanická 5-stupňová mechanická 6-stupňová mechanická 6-stupňová mechanická 6-stupňová 
(automatická 6-stupňová DSG)

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť v štandardnej výbave so 75 kg vodičom (kg) 1 340 (1 360) 1 355 (1 380) 1 471 (1 496) 1 452 1 550 1 486 1 565 (1 585)

Úžitková hmotnosť s vodičom  
a extra výbavou (kg)

620 620 620 620 620 620 645

Celková hmotnosť (kg) 1 885 (1 905) 1 900 (1 925) 2 016 (2 041) 1 997 2 095 2 031 2 135 (2 155)

Nebrzdený príves (max. kg) 670 (680) 670 (690) 730 (740) 720 750 740 750

Brzdený príves – pri 12% stúpaní (max. kg) 1 200 1 300 1 800 1 500 1 800 1 800 2 100



1,6
9

1

1,793

1,541 1,537

1,793 4,222

877 2,578 767

416 l1,0
34

1,0
27

30
°

17
.1°

1,4
46

1,4
37

1,0
27

1,541

1,793

1,6
9

1

1,537

1,793 4,222

877 2,578 767

416 l1,0
34

1,0
27

32
˚

19
˚

1,4
46

1,4
37

1,0
27

Motor 1,2 TSI/81 kW 1,4 TSI/92 kW 1,4 TSI/110 kW 4×4 2,0 TDI CR DPF/81 kW1) 2,0 TDI CR DPF/81 kW 4×41) 2,0 TDI CR DPF/110 kW1) 2,0 TDI CR DPF/110 kW 4×41) 

zážihový, preplňovaný  
turbodúchadlom, priame vstrekovanie paliva

zážihový, preplňovaný  
turbodúchadlom, priame vstrekovanie paliva

zážihový, preplňovaný  
turbodúchadlom, priame vstrekovanie paliva

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, vysokotlakové priame 
vstrekovanie systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, vysokotlakové priame 
vstrekovanie systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, vysokotlakové priame 
vstrekovanie systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodúchadlom, vysokotlakové priame 
vstrekovanie systém common rail

Počet valcov/zdvihový objem (cm3) 4/1 197 4/1 395 4/1 395 4/1 968 4/1 968 4/1 968 4/1 968

Maximálny výkon/otáčky (kW/min-1) 81/5 600 92/6 000 110/6 000 81/3 500 81/3 500 110/3 500 110/3 500

Maximálny krútiaci moment/otáčky (Nm/min-1) 175/4 000 200/4 000 250/3 500 250/3 000 250/3 000 340/3 000 340/3 000

Emisná norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo benzín, okt. č. min. 95 benzín, okt. č. min. 95 benzín, okt. č. min. 95 motorová nafta motorová nafta motorová nafta motorová nafta

Prevádzkové vlastnosti

Maximálna rýchlosť (km/h) 179 (178) 187 (186) 195 (191) 180 175 199 195 (192)

Zrýchlenie 0–100 km/h (s) 10,9 (11,4) 9,9 (10,1) 8,7 (8,9) 11,7 12,2 9,0 9,1 (9,2)

Spotreba (podľa normy 99/100)

– mesto (l/100km) 6,7 (6,5) 7,2 (6,9) 7,5 (7,6) 5,3 6,3 5,6 6,0 (6,3)

– mimo mesto (l/100km) 4,8 (5,0) 5,0 (5,2) 5,6 (5,6) 4,1 4,6 4,3 4,6 (5,0)

– kombinovaná (l/100km) 5,5 (5,5) 5,8 (5,8) 6,3 (6,4) 4,5 5,3 4,8 5,1 (5,5)

Emisie CO2 (g/km) 128 134 147 118 137 126 134 (144)

Vonkajší priemer otáčania – obrysový (m) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Pohon

Druh pohon predných kolies pohon predných kolies 4×4 pohon predných kolies 4×4 pohon predných kolies 4×4

Spojka hydraulicky ovládaná, jednokotúčová (dve súosé 
viackotúčové spojky, elektrohydraulicky ovládané) 

hydraulicky ovládaná, jednokotúčová (dve súosé viackotúčové 
spojky, elektrohydraulicky ovládané) 

spojka BorgWarner hydraulicky ovládaná jednokotúčová spojka BorgWarner hydraulicky ovládaná jednokotúčová spojka BorgWarner

Prevodovka mechanická 6-stupňová
(automatická 7-stupňová DSG)

mechanická 6-stupňová
(automatická 7-stupňová DSG)

mechanická 6-stupňová
(automatická 6-stupňová DSG)

mechanická 5-stupňová mechanická 6-stupňová mechanická 6-stupňová mechanická 6-stupňová 
(automatická 6-stupňová DSG)

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť v štandardnej výbave so 75 kg vodičom (kg) 1 340 (1 360) 1 355 (1 380) 1 471 (1 496) 1 452 1 550 1 486 1 565 (1 585)

Úžitková hmotnosť s vodičom  
a extra výbavou (kg)

620 620 620 620 620 620 645

Celková hmotnosť (kg) 1 885 (1 905) 1 900 (1 925) 2 016 (2 041) 1 997 2 095 2 031 2 135 (2 155)

Nebrzdený príves (max. kg) 670 (680) 670 (690) 730 (740) 720 750 740 750

Brzdený príves – pri 12% stúpaní (max. kg) 1 200 1 300 1 800 1 500 1 800 1 800 2 100



Model vozidla, mierka 1:43
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Reklamné predmety Všeobecné informácie

ŠKOda Service

Zverte svoje vozidlo do tých najlepších rúk. Poskytneme 
vám dobré dôvody k tomu, aby ste si vybrali autorizovaného 
servisného partnera ŠKODA.  

Poskytujeme prvotriednu kvalitu 
Vaše vozidlo vyžaduje pokročilú technológiu. Z tohto dôvodu majú 
všetci autorizovaní servisní partneri ŠKODA k dispozícii kvalitné 
diagnostické systémy a špecializované nástroje, ktoré v kombinácii 
s odporúčanými technickými postupmi výrobcu zaisťujú perfektnú 
funkčnosť a spoľahlivosť vášho vozidla.

Výrobcom profesionálne zaškolení pracovníci
Neustále sa vyvíjajúce technológie používané vo vozidlách 
vyžadujú zodpovedajúcu a profesionálnu kvalifikáciu ľudí, ktorí sa 
starajú o údržbu vozidla. Aby sme splnili tieto požiadavky, výrobca 
organizuje pravidelné školenia pracovníkov autorizovaných 
servisných partnerov tak, aby mali vždy k dispozícii aktuálne 
informácie potrebné k vykonávaniu ich práce.

Naše motto: buďme féroví a otvorení k zákazníkom 
Starostlivé, profesionálne a priateľské poradenstvo pre zákazníkov 
pred tým, ako akceptujú objednávku je pre nás rovnako dôležité, 
ako starostlivo a riadne vykonaná oprava a údržba vozidla. Všetka 
činnosť je priebežne monitorovaná internou kontrolou kvality 
poskytovaných služieb.  

Komplexná ponuka služieb:
›  Servisné prehliadky  

Aby vaše vozidlo bolo stále v perfektnom stave a funkčné 
po dlhý čas, je potrebné vykonávať všetky pravidelné 
servisné prehliadky podľa inštrukcií výrobcu. Takéto servisné 
prehliadky vie zaručiť iba autorizovaný servisný partner ŠKODA. 
O nutnosti vykonať servisnú prehliadku je užívateľ informovaný 
prostredníctvom prístrojového panela vo vozidle.

›  Klampiarenske a lakovacie služby  
Poškodenie karosérie a laku vozidla pri dopravnej nehode 
bude opravené autorizovaným servisným partnerom ŠKODA 
profesionálnym spôsobom podľa informácií od výrobcu s využitím 
ŠKODA Originálnych dielcov. Takto vykonaná oprava je dôležitá 
nielen pre vašu bezpečnosť, ale aj pre funkčnosť a zachovanie 
hodnoty vozidla.

›  Náhradné vozidlo 
Počas opravy alebo servisnej prehliadky vášho vozidla vám 
autorizovaný servisný partner ŠKODA môže poskytnúť náhradné 
vozidlo.

›  Vyzdvihnutie a pristavenie vozidla 
Ak je pre vás problém priviezť    vaše vozidlo do servisu, 
autorizovaný servisný partner ŠKODA s vami dohodne termín 
a vozidlo si u vás vyzdvihne. Po vykonaní servisných úkonov ho 
privezie späť. 

Tieto služby predstavujú len časť širokej ponuky služieb ŠKODA. 
Viac informácií vám poskytne váš autorizovaný servisný partner 
ŠKOda.

ŠKODA Originálne príslušenstvo

Pod značkou ŠKODA Originálne príslušenstvo vám ponúkame 
detské sedačky, prepravné systémy, disky z ľahkej zliatiny 
rozširujúce ponuku mimoriadnych výbav, slnečné clony, 
mechanické zabezpečenie atď. Viac informácií o celom sortimente 
nájdete v katalógoch príslušenstva jednotlivých modelov ŠKODA.

ŠKOda Originálne dielce

Bezpečnosť
ŠKODA Originálne dielce sú identické s dielcami, ktoré boli 
použité pri montáži vozidla ŠKODA. Vďaka použitiu prvotriednych 
materiálov a technológií zaručujú bezpečnú a bezstarostnú jazdu. 

Dostupnosť
ŠKODA AUTO ponúka kompletný sortiment dielcov, resp. dielcov 
výbavy použitých pri sériovej výrobe vozidla a nezameriava sa len 
na obrátkové dielce. Zásobovanie ŠKODA Originálnymi dielcami 
je zaistené aj po vyjdení daného modelu zo série, pričom pre 
prevádzkovo dôležité dielce je táto doba až 15 rokov.

Dlhá životnosť
Použitie materiálov prvotriednej kvality a špičková technológia 
výroby ŠKODA Originálnych dielcov zaručujú ich maximálnu 
spoľahlivosť a dlhú životnosť. Dôkazom je predĺženie záručnej 
doby ŠKODA Originálnych batérií na 3 roky.

Ochrana životného prostredia
Do sortimentu ŠKODA Originálnych dielcov patria aj výmenné 
dielce, pri ktorých výrobe nie je životné prostredie natoľko 
zaťažované odpadom, prebytkom odpadového tepla a znečisťova-
ním vody.

Informácie na internete

Na www.skoda-auto.sk nájdete okrem iného aj náš konfigurátor, 
s ktorým si môžete nastaviť svoje vozidlo presne podľa svojich 
predstáv a želaní.

ŠKODA Finance

ŠkoFIN ponúka financovanie jednotlivcom aj spoločnostiam. Viac 
informácií o aktuálnej ponuke financovania vášho vozidla získate 
u autorizovaného partnera ŠKODA. Úverovú alebo lízingovú 
zmluvu je možné uzatvoriť priamo u predajcu vozidla.

Predaj veľkoodberateľom

Ponúkame vám produkty a služby prispôsobené vašim 
obchodným a finančným potrebám, špičkovú úroveň starostlivosti 
o zákazníka, portfólio služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám 
veľkoodberateľov a vysokú kvalitu vozidiel, príslušenstva a servisu, 
ktoré sú zárukou nízkych nákladov na prevádzku vášho vozového 
parku. Viac informácií na:
www.skoda-auto.sk/SVK/firemni_zakaznici/skoda_flotila/Pages/
fleet_program.aspx.
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V tomto katalógu sú vyobrazené niektoré modely s voliteľnou výbavou, ktorá nemusí byť súčasťou štandardnej výbavy. Informácie o technických údajoch, konštrukcii, vybavení, 
materiáloch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania prospektu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických parametrov alebo 
výbav jednotlivých modelov). Ďalšie podrobné informácie o štandardnej a voliteľnej výbave, o aktuálnych cenách, dodacích podmienkach a termínoch vám poskytne na požiadanie 
váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA. Tento katalóg bol vytlačený na papier vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru. Papier je 100% recyklovateľný.

Stiahnite si ŠKOda
Interaktívny Katalóg 
a preskúmajte vozidlo 
z každého uhla.

Stiahnite si aplikáciu  
ŠKOda Service pre pomoc 
na vašich cestách.

Stiahnite si aplikáciu 
ŠKOda Manual a získajte 
jednoduchý prístup ku všetkým 
informáciám o vozidle.

Spoločnosť ŠKODA AuTO považuje za jeden zo svojich prvoradých cieľov vývoj a výrobu produktov, ktoré sú v maximálnej miere šetrné 
k životnému prostrediu vo všetkých fázach svojho životného cyklu, pričom kladieme dôraz na výber recyklovateľných materiálov. Vozidlá ŠKODA 
vyrábame progresívnymi technológiami v moderných výrobných prevádzkach, ktoré spĺňajú najprísnejšie kritériá. Pre antikoróznu ochranu 
lakovaných častí vozidla sa používa výhradne bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou riediteľné farby.  

Znižovanie spotreby paliva a emisií realizujeme v rámci koncernovej stratégie a tak motory, ktoré ŠKODA AuTO ponúka, vyhovujú aktuálnym 
predpisom o emisiách. V našej ponuke nechýbajú ani vznetové motory s filtrom pevných častíc (DPF). Všetky produkty vyrobené spoločnosťou 
ŠKODA AuTO dodržiavajú nariadenia a predpisy týkajúce sa ochrany pôdy a vody. Výsledkom týchto aktivít je, že vozidlá ŠKODA zodpovedajú nielen 
požiadavkám v oblasti technickej úrovne, bezpečnosti a kvality, ale aj v oblasti ochrany životného prostredia. Spoločnosť ŠKODA AuTO tak prispieva 
k ochrane čistého životného prostredia pri súčasnom zabezpečení mobility a spokojnosti svojich zákazníkov.

Ekologické logo vyjadruje zodpovednosť a snahu ŠKODA AuTO o trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

www.skoda-auto.sk 

Váš partner ŠKODA:

Viac informácií a možnosť skúšobnej  
jazdy získate na:




