
Cenník  
ŠKODA Yeti JOY
Cenník  
ŠKODA Yeti JOY

Interiér JOY – poťah sedadiel v prevedení látka s časťou v koži Alcantara

Disky SCUDO z ľahkej zliatiny 7J x 17 (225/50 R17)

Disky EREBUS z ľahkej zliatiny 7J x 17" (225/50 R17; platí pre Outdoor 
paket )

Airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie

Bočné airbagy vpredu

Hlavové airbagy, kolenný airbag

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA a DSR

Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia s elektronickou 
reguláciou a kombifiltrom

Asistent rozpoznania únavy

Rádio BOLERO s USB a SD slot, dotykový 6,5" farebný displej  
+ 8 reproduktorov

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Zadné svetlá s technológiou LED

Vyhrievanie predných sedadiel

Trojramenný multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia 
a telefónu

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Tempomat 

Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača

El. ovládanie okien vpredu a vzadu

El. sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním 
na strane vodiča a osvetlením nástupného priestoru

LIGHT ASSISTANT (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT), 
vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním a dažďový senzor

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

OFF ROAD systém (platí len pre 4x4)

Asistent rozjazdu do kopca

Strešný nosič – čierny

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika

Sieťový program (sada sietí v batožinovom priestore)

Tri samostatné zadné sedadlá typu VarioFlex

Sklopné operadlo predného sedadla spolujazdca do vodorovnej 
polohy (nie je možné v kombinácií s PWC a ISOFIX)

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Bedrové opierky v sedadlách vodiča a spolujazdca

Lakťová opierka vpredu JUMBO BOX

Vkladané tkané koberce

Obojstranný koberec do batožinového priestoru

Nástupné prahové lišty

Ochranné bočné lišty

ISOFIX – príprava pre uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných 
sedadlách

Tyre Fit – sada na opravu pneumatík

Outdoor Paket – oplastovanie predného a zadného nárazníka
ROKY 
ZÁRUKA

ROKOV 
ZÁRUKA

Predĺžená záruka 4 roky, 120 000 km2)

ŠKODA – Doživotná záruka Mobility Premium

Motorizácia
Komb. 

spotreba 
[l/100 km]

Komb. 
emisie CO2  

[g/km]

1.2 TSI 81 kW (110 k) 6° MP 5,5 128 17 340 €
1.2 TSI 81 kW (110 k) 7° AP 5,4 128 19 340 €
1.4 TSI 92 kW (125 k) 6° MP 5,8 134 18 440 €
1.4 TSI 92 kW (125 k) 7° AP 5,8 134 20 440 €

2.0 TDI 81 kW (110 k) 1) 5° MP 4,5 118 20 540 €
2.0 TDI 110 kW (150 k) 1) 6° MP 4,8 126 21 740 €

1.4 TSI 110 kW (150 k) 4x4 6° MP 6,3 147 21 040 €
1.4 TSI 110 kW (150 k) 4x4 6° AP 6,4 147 23 040 €
2.0 TDI 81 kW (110 k) 4x4 1) 6° MP 5,3 137 22 740 €
2.0 TDI 110 kW (150 k) 4x4 1) 6°MP 5,1 134 23 940 €
2.0 TDI 110 kW (150 k) 4x4 1) 6° AP 5,5 144 25 340 €

Základná výbava

Modelový rok 2016
Platný od 26. 1. 2016

www.skoda‑auto.sk 

ROKY 
ZÁRUKA

ROKOV 
ZÁRUKA

 

Outdoor paket

   za príplatok

           150 €



l – štandardná výbava  MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG
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 aditivum je nutné počas prevádzky vozidla doplňovať. 
2) Platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtom km

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

Odporúčané ceny modelov obsahujú poplatok do Recyklačného fondu. Kombinovaná 
spotreba a emisie sa môžu líšiť v závislosti od pohotovostnej hmotnosti vozidla. Ceny 
uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Výbava navyše 
v cenníku znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, 
výbavu a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky 
ŠKODA. ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez 
predchádzajúceho upozornenia.

www.skoda‑auto.sk 

Bezpečnosť

Hlavové airbagy + bočné airbagy vpredu a vzadu PE4 317

Bi‑Xenónové svetlomety s funkciou AFS, s LED denným svietením a výsuvné integrované ostrekovače svetlometov PK8 1109

Predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou PWG 118

Funkčnosť

Ochranné bočné lišty Aluoptik (možné len pre Outdoor paket) 4B4 19

Deliaca sieť 3CB 111

Lapače nečistôt vzadu 6N1 21

Schránka na okuliare 7N2 19

Vyhrievané trysky ostrekovača čelného skla 9T1 30

Strešný nosič strieborný (nie je možné pre Outdoor paket) PG2 154

Strešný nosič dvojfarebný – stredná časť nosiča strieborná (možné len pre Outdoor paket) PG1 83

Ťažné zariadenie s odnímateľnou hlavicou (pre dieselové motorizácie možné len s PJA, alebo je nutné zo základnej výbavy 
odobrať siťový program) PK0 545

Ťažné zariadenie s odnímateľnou hlavicou a adaptérom z 13 na 7 pólovú koncovku (pre dieselové motorizácie možné len s 
PJA, alebo je nutné zo základnej výbavy odobrať siťový program) PK1 581

Paket pre zlé cesty – ochranný kryt motora a prevodovky PK4 126

Medzipodlaha v batožinovom priestore a sieťový program (nie je možné s PJA) PKP 161

Vyberateľný vak UNIBAG – vak na lyže 3X5 119

Výklopná odkladacia schránka pod sedadlom spolujazdca QN2 25

Popolník vpredu PKE 18

Odpadkový kôš v priehradke dverí 3LK 21

Disky a pneumatiky

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez Tyre Fit; nie je možné s PKP) + Sieťový program PJA 111

Komfort

Parkovací asistent PPA 336

Parkovacia kamera KA1 274

Vyhrievané čelné sklo a SUNSET (nie v kombinácii s PHC) PH6 209

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním, výsuvné ostrekovače svetlometov pre benzínové motorizácie/pre dieselové 
motorizácie PHC 1214/1049

Panoramatická posuvná strecha PK3 1121

Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov PK5 138

Dvojitá slnečná clona PH9 31

Ozdobná koncovka výfuku (pre 1.4 TSI 110 kW, 2.0 TDI 110 kW v sérii) 0P3 75

Rádiá/Telefóny/Navigácie 

Navigačný systém AMUNDSEN s USB a SD slot, dotykový 6,5" farebný displej, a mapový podklad Európa na SD karte PNF 469

Sound System, 12 reproduktorov, digitálny equalizér RA1 353

DAB – digitálny rádiopríjem QV3 111

Hlasové ovládanie QH1 19

SmartGate EI9 106

ŠKODA SAT Assistance/ŠKODA SAT Secure – 280/380

Volanty/Interiéry/Sedadlá

Sklopné stolíky na zadnej časti operadiel prednej rady sedadiel PKG 62

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele VF1 92

Zabezpečenie vozidla

KESSY (Keyless Entry) – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania PDD 409

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe system PDB 245

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe system + KESSY – bezkľúčové odomykanie, 
zamykanie a štartovanie PDA 651

Ostatné

UNI farba modrá Pacific UNI 0

UNI farby červená Corrida a biela Candy CHR 144

UNI farba biela Laser SPE 323

Metalické farby MET 484

Dvojfarebné prevedenie s odlišne lakovanou strechou v UNI farbe modrá Pacific (farebné prevedenie krytov spätných 
zrkadiel konzultujte s autorizovaným predajcom ŠKODA) UNS 306

Dvojfarebné prevedenie s odlišne lakovanou strechou v UNI farbách červená Corrida a biela Candy (farebné prevedenie 
krytov spätných zrkadiel konzultujte s autorizovaným predajcom ŠKODA) CHS 450

Dvojfarebné prevedenie s odlišne lakovanou strechou v UNI farbe biela Laser (farebné prevedenie krytov spätných 
zrkadiel konzultujte s autorizovaným predajcom ŠKODA) SPS 629

Dvojfarebné prevedenie s odlišne lakovanou strechou vo vybraných metalických farbách (farebné prevedenie krytov 
spätných zrkadiel konzultujte s autorizovaným predajcom ŠKODA) MES 790

Predĺžená záruka na 4 roky, do 120.000 km EA2 l

Predĺžená záruka na 4 roky, do 150.000 km EJ2 130

Predĺžená záruka na 5 rokov, do 150.000 km EA9 343

Doplnková výbava
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Váš autorizovaný partner ŠKODA :


