
Nová ŠkodaRoomster

SIMPLY CLEVER



Některé vyhlídky Vás překvapí, jiné inspirují. Občas si je nejlépe vychutnáte o samotě, 

ale většinou stojí za to sdílet je se svými nejbližšími. Právě proto je tu prostorný vůz 

pro celou rodinu a všechny její dobrodružné výpravy. Nová Škoda Roomster.



Existují místa s krásným výhledem, která objevíme jen náhodou, a pak jsou i taková, 

kam se často vracíme. Mnohá vyvolávají úsměv, další probouzí naši fantazii. Některé 

vyhlídky nám otevřou oči a jiné otevírají naši mysl.



Nová Škoda Roomster přináší hned několik designových změn, které jí dodávají větší sebevědomí i dynamičtější výraz. S novým designem předního nárazníku, 

trojrozměrně tvarovanými předními světlomety a novou maskou chladiče působí vůz robustněji a přitom přátelsky. Usměvavý výraz podtrhují i přední mlhové světlomety, 

které prošly vnější i vnitřní proměnou a jsou nyní dodávány včetně funkce pro denní svícení. 

I s novým modelem přichází charakteristické prvky vozů Roomster jako kliky zadních dveří integrované 

do tmavých sloupků nebo mimořádně velká zadní boční okna. Novinkou je nabídka střešního nosiče 

v exkluzivním černo-stříbrném provedení.



Navigační systém 

Amundsen ovládáte 

prostřednictvím 

pětipalcového 

dotykového displeje. 

MDI (Mobile Device Interface) umožňuje 

(pomocí propojovacích kabelů se zakončením 

pro iPod, Aux-in nebo USB, které jsou 

v nabídce Škoda originálního příslušenství) 

ovládat připojený externí přístroj přes rádio 

nebo navigační systém. 

Multifunkční displej 

Maxi DOT mimo 

jiné zobrazuje 

průměrnou 

spotřebu, dojezd 

či vnější teplotu.

Při pohledu na přístrojovou desku můžete objevit nejen 

designové změny, ale i novinky v nabídce volantů nebo komfortních 

doplňků, jako jsou navigační systém, rádia a MDI. Nový čtyřramenný 

multifunkční kožený volant, který umožňuje ovládání rádia 

a telefonu, Vám nabízíme i v tříramenné sportovní verzi. Všechny 

varianty přístrojového panelu mají nové funkce, včetně zobrazení 

doporučení zařazení rychlostního stupně (v závislosti na motorizaci). 

Vedle udržování nastavené 

rychlosti Vám tempomat 

nabízí i možnost zvýšit nebo 

snížit rychlost bez použití 

pedálů. Tuto funkci ovládáte 

postranním tlačítkem 

tempomatu.

Klimatizace 

s elektronickou 

regulací Climatronic 

získala nový ovládací 

panel.  

Rádio Swing je 

vybaveno duální 

anténou a přehrávačem 

hudebních CD, CD-MP3 

a CD-WMA.



Nejlepší podívaná je ta, kterou si můžete užívat neomezeně a Vašim očím nic nebrání ve výhledu.

Fantastické výjevy jsou všude kolem nás. Čekají jen, až je objevíte díky panoramatické střeše

a velkým zadním bočním oknům. V novém voze Škoda Roomster.

Nastavitelná 

loketní opěra 

mezi předními 

sedadly obsahuje 

nečekaně prostornou 

odkládací schránku 

o objemu 1,2 litru.*

Součástí odkládací 

schránky v obou předních 

dveřích je držák na 

1,5litrovou lahev a praktická 

gumička na uchycení 

map či časopisů.

Držák nápojů ve 

středové konzole 

budou využívat hlavně 

pasažéři na zadních 

sedadlech, ale snadno 

přístupný je i z předních 

míst. Další úložné 

možnosti poskytují 

kapsy na opěradlech 

předních sedadel 

a schránky v obou 

zadních dveřích.*

Skrytý úložný prostor 

pro nejrůznější 

drobnosti můžete 

získat se zásuvkami 

s výklopnými víky 

umístěnými pod 

předními sedadly.

Odkládací schránky 

v přístrojové desce 

jsou dodávány ve dvou 

variantách. Mohou být 

buď otevřené, nebo 

uzavíratelné, dolní navíc 

s osvětlením.  

Jízdní komfort pasažérů 

na zadních sedadlech může 

zvýšit sklopný stolek 

na zadní středové opěře 

s držákem na nápoj.*

* Čalounění interiéru na snímku je pouze ilustrativní.



Mezipodlaha je 

úložným místem 

vhodným pro věci, 

které nechcete každý 

den vykládat z vozu 

ven. Navíc se díky 

mezipodlaze zvýší 

dno zavazadlového 

prostoru až na úroveň 

nakládací hrany, 

což Vám usnadňuje

manipulaci se zavazadly.

K uchycení menších 

předmětů slouží 

praktická pružná 

přihrádka. 

Dělicí síť, která se upevňuje za zadní sedadla, odděluje prostor 

pro posádku od zavazadlového prostoru. 

Na dvoupolohovém krytu zavazadlového prostoru můžete při 

umístění do spodní polohy převážet věci, které by jinak bránily řidiči 

ve výhledu.  

I při základním uspořádání interiéru, kdy může 

ve voze cestovat pět pasažérů, máte k dispozici úctyhodný 

zavazadlový prostor. Jeho objem se v závislosti na poloze  

opěradla a pozici zadní sedačky pohybuje v rozmezí 

480 až 560 litrů. Navíc Vám nabízíme různé doplňky, které 

zvýší praktičnost zavazadlového prostoru a pomohou Vám 

udržet ve voze pořádek. Patří k nim například i sada sítí, 

která dokáže zabránit posouvání převážených předmětů 

a jejich případnému poškození. 



Mimořádná prostornost a vzdušnost interiéru je daná originální koncepcí vozu, která klade důraz na pohodlí celé posádky. Cestující na vyvýšených zadních 

sedadlech se mohou cítit jako v kině a užívat si jedinečný výhled na okolní svět z velkých bočních oken. Pocit prostornosti vozu pak může ještě umocnit panoramatická 

střecha o ploše 0,82 m2 vyrobená z laminovaného skla, které zabraňuje nadměrnému zahřívání interiéru a zároveň chrání posádku před UV zářením.

Ze základní polohy můžete zadní krajní sedadla 

posouvat o 80 mm vpřed a 70 mm vzad. Navíc máte 

možnost nastavit si podle svých individuálních 

požadavků sklon opěradla. 

Prostornost je doprovázena i výjimečnou 
variabilitou. Vůz je totiž vybaven unikátním 

systémem zadních sedadel VarioFlex, který Vám 

umožňuje přizpůsobit si interiér aktuálním 

přepravním požadavkům. Principem systému 

jsou tři samostatná zadní sedadla s nízkou 

hmotností (16 kg, 11 kg, 16 kg), s nimiž lze 

nezávisle na sobě manipulovat. Všechny úkony 

přitom snadno zvládne jedna osoba bez 

jakéhokoli nářadí. Po vyjmutí zadních sedadel 

se z vozu stává malá dodávka s úložným 

prostorem o objemu 1810 litrů. 

Opěradla zadních sedadel můžete zcela sklopit 

k sedákům. 

Všechna zadní sedadla, nebo jen jedno či dvě z nich, 

lze vyjmout ven. V případě vyjmutí prostředního 

sedadla je možné obě krajní posunout doprostřed 

o 110 mm.



Otázka bezpečnosti vozu patří 

bezpochyby k těm nejdůležitějším. 

Nový Roomster je proto vybaven tak, 

aby svou posádku nejen chránil 

v rizikových situacích, ale pomáhal jim 

i předcházet. Ať se na vůz podíváte 

z hlediska konstrukčních prvků, jízdních 

vlastností, pohodlí řidiče, výhledu z vozidla, 

či jeho viditelnosti, vždy najdete taková 

řešení, která vedou k Vaší maximální 

bezpečnosti. Navíc Vás může chránit 

až šest airbagů: přední airbagy řidiče 

a spolujezdce, boční airbagy vpředu 

a hlavové airbagy.

Mlhové světlomety s funkcí pro denní

svícení jsou nabízeny i ve variantě 

s Corner funkcí. Ta spočívá v samočinném 

rozsvícení pravého nebo levého 

mlhového světlometu, v závislosti na 

natočení volantu a zapnutých směrových 

ukazatelích, při rychlosti do 40 km/h.

Vůz může být vybaven předními 

projektorovými halogenovými 

světlomety s natáčením, které zvyšují 

bezpečnost jízdy při projíždění zatáčkou.

Standardní součástí bezpečnostní výbavy nových 

vozů Škoda Roomster je příprava pro uchycení 

dvou dětských sedaček se systémem Isofi x 

včetně úchytů pro speciální bezpečnostní pás, 

kterým disponuje sedačka ve verzi Top Tether. 

Pokud chcete vozit dětskou sedačku na předním 

sedadle, je potřeba vůz vybavit deaktivací airbagu 

spolujezdce. Sedačky pro děti všech věkových 

kategorií najdete v sortimentu Škoda originálního 

příslušenství.

Novinky v technologiích, 
které přicházejí s novým vozem Škoda 

Roomster, se týkají především motorizací. 

Naše nabídka přitom vychází z potřeby 

chránit životní prostředí a neustále snižovat 

emise CO2. Benzinové motory 1,2 TSI 

vynikají pružností, nízkou hlučností 

a hospodárností. Dieselové motorizace, 

dodávané vždy se systémem vstřikování 

common-rail, mají kultivovaný chod 

a mimořádně nízkou spotřebu paliva.

Nejvýkonnějším dieselovým motorem určeným pro nové vozy 

Roomster je přeplňovaný čtyřválec 1,6 TDI CR DPF/77 kW.

S ESP (stabilizující systém), 

jehož součástí je vždy ASR 

(protiprokluzový systém), 

můžete získat i prvky, 

jako jsou kontrola tlaku 

v pneumatikách a rozjezdový 

asistent. (Na snímku tlačítko 

pro deaktivaci ASR.)Nová sedmistupňová automatická 

převodovka DSG (Direct Shift Gearbox), 

určená exkluzivně pro motorizaci 

1,2 TSI/77 kW, je zárukou pohodové 

a přitom dynamické jízdy při příznivé 

spotřebě paliva.

Při manévrování s vozem na omezeném 

prostoru oceníte parkovací senzory, 

které hlídají vzdálenost zadního nárazníku 

od případné překážky. 



Nejkrásnější zážitky čekají až tam, kde končí běžné silnice. Vydejte se za nimi 

s vozem, který Vám pomůže uniknout z města, ale také Vás bezpečně přiveze zpátky. 

S novým vozem Škoda Roomster Scout.



Nová Škoda Roomster Scout je ideálním partnerem 

pro aktivní životní styl. Zaujme Vás atraktivním vzhledem 

s prvky terénního vozu, komfortní výbavou a variabilním 

vnitřním prostorem. 

S integrovaným 

interiérovým 

držákem jízdních 

kol převezete 

pohodlně ve voze 

dvě kola.

Plastové kryty blatníků, prahů 

a boků podtrhují jedinečnost vozu 

stejně jako kola z lehké slitiny 

speciálně vyvinutá pro model Scout 

a nabízená ve dvou rozměrech, 

s jednotným designem: Arktos 

6,5J x 16" nebo Kentaur 7,0J x 17".

Komfortně i útulně působí 

interiér díky krytům pedálů 

z ušlechtilé oceli a vkládaným 

kobercům se šedým obšitím.

Stříbrný spodní kryt 

dodává zádi vozu 

robustní vzhled.

Zadní sedadla se systémem 

VarioFlex Vám umožní změnit 

uspořádání interiéru podle 

toho, jak právě potřebujete.

Interiér Scout je dodáván v šedočerné 

barvě s přístrojovou deskou Onyx/Onyx 

nebo Onyx/Stříbrnošedou. V nabídce je 

i částečně kožený interiér Floss (kůže/

umělá kůže/látka) nebo Pulse s předními 

sportovními sedačkami. 



Roomster Atractive je nejvyšším výbavovým stupněm. Standardně jej dodáváme s atraktivním 

interiérem Chess v béžovém provedení s přístrojovou deskou Onyx/Ivory nebo v černém provedení 

s přístrojovou deskou Onyx/Onyx. Řada interiérových prvků je chromovaná. K základní výbavě dále 

patří čtyři airbagy, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, čtyřramenný kožený volant, klimatizace 

Climatronic, rádio Swing, Maxi DOT, elektrické ovládání předních i zadních oken, síťový program, 

funkční paket (viz verze Easy), zadní parkovací senzory, patnáctipalcová kola z lehké slitiny, přední 

mlhové světlomety s denním svícením a další.

Roomster Style je standardně dodáván s interiérem Domino v elegantním šedém nebo černém 

provedení, s přístrojovou deskou Onyx/Stříbrnošedou nebo Onyx/Onyx. Interiér rovněž zdobí řada 

chromovaných prvků. K základní výbavě dále patří čtyři airbagy, centrální zamykání s dálkovým 

ovládáním, klimatizace Climatic, palubní počítač, elektrické ovládání předních oken, funkční paket 

(viz verze Easy), elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, přední mlhové světlomety 

s denním svícením a další.



Roomster Easy je základní výbavovou verzí, kterou nabízíme s interiérem Stone v modrém 

nebo šedém provedení. Obě varianty jsou dodávány s přístrojovou deskou Onyx/Onyx. K výbavě 

vozu dále patří čtyři airbagy, funkční paket (obsahující například odkládací schránky pod předními 

sedadly, schránku na brýle, pružnou odkládací schránku a 12V zásuvku v zavazadlovém prostoru 

aj.), výškově nastavitelné sedadlo řidiče a další.

Interiér Pulse šedočerný se sportovními sedadly a přístrojovou deskou 

Onyx/Onyx nebo Onyx/Stříbrnošedou

Výše uvedené interiéry nabízíme v rámci mimořádných výbav, ze kterých si můžete vybrat další atraktivní prvky, jako jsou například: multifunkční kožené volanty, navigační systém, střešní 

nosiče, kola z lehké slitiny od 14" až po 17" a mnoho dalšího. Aktuální informace o celé široké nabídce mimořádných výbav pro jednotlivé verze vozu Roomster získáte u prodejců vozů Škoda. 

Interiér Floss černý, látka/kůže/umělá kůže, s přístrojovou deskou 

Onyx/Onyx nebo Onyx/Stříbrnošedou



Váš osobitý styl se nyní může odrážet i v barevném provedení Vašeho vozu. 

Připravili jsme pro Vás program Colour Line, s nímž podtrhnete svou jedinečnost 

a zároveň zvýrazníte již tak netradiční koncept modelu Roomster. Váš vůz, 

kterému dáte svou tvář, se stane naprosto nepřehlédnutelným. Stejně jako Vy. 

Nabízené kombinace programu Colour Line

Barva laku
černá střecha 

a samolepicí fólie

bílá střecha 

a samolepicí fólie

stříbrná střecha, 

zpětná zrcátka 

a samolepicí fólie

Bílá Candy uni � – –

Červená Corrida uni � � –

Modrá Pacifi c uni – � �

Stříbrná Brilliant metalíza � – –

Rosso Brunello metalíza � � �

Béžová Cappuccino metalíza � – �

Modrá Aqua metalíza � � –

Modrá Storm metalíza – � �

Modrá Miami metalíza � � –

Zelená Amazonian metalíza – � �

Hnědá Mocca metalíza – � �

Šedá Platin metalíza – � �

Černá Magic s perleťovým efektem – � �

Zelená Amazonian metalíza 

se střechou, zpětnými zrcátky 

a samolepicí fólií ve stříbrné barvě

Červená Corrida uni

se střechou a samolepicí fólií 

v černé barvě

Hnědá Mocca metalíza 

se střechou a samolepicí fólií 

v bílé barvě

Bílá Candy uni Červená Corrida uni Modrá Pacifi c uni Stříbrná Brilliant metalíza Rosso Brunello metalízay

Béžová Cappuccino metalíza Modrá Aqua metalíza Modrá Storm metalíza Modrá Miami metalíza Zelená Amazonian metalíza

Hnědá Mocca metalíza1) Šedá Platin metalíza Černá Magic s perleťovým efektem Béžová Safari metalíza1) 2)

1)   V nabídce od května 2010
2)   Exkluzivně pro Roomster Scout, který je

  v nabídce i ve všech ostatních barvách

Bližší informace o konkrétní aktuální nabídce 

vnějších laků získáte u prodejců vozů Škoda.

Ukázky kombinací programu Colour Line

V nabídce je i černá, bílá nebo stříbrná střecha bez samolepicí fólie.



Motor 1,2 HTP/51 kW 1,2 TSI/63 kW*** 1,2 TSI/77 kW*** 1,6 TDI CR DPF/66 kW 1,6 TDI CR DPF/77 kW

zážehový zážehový, s přímým vstřikováním,  

přeplňovaný turbodmychadlem

zážehový, s přímým vstřikováním,  

přeplňovaný turbodmychadlem

vznětový, s přímým vstřikováním, 

přeplňovaný turbodmychadlem

vznětový, s přímým vstřikováním, 

přeplňovaný turbodmychadlem

Počet válců 3 4 4 4 4

Zdvihový objem (cm3) 1198 1197 1197 1598 1598

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 51/5400 63/4800 77/5000 66/4200 77/4400

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 112/3000 160/1500–3500 175/1550–4100 230/1500–2500 250/1500–2500

Exhalační norma EU5 EU5 EU5 EU5 EU5

Palivo bezolovnatý benzin, okt. č. 95/91* bezolovnatý benzin, okt. č. 95/91* bezolovnatý benzin, okt. č. 95/91* motorová nafta motorová nafta

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost (km/h) 159 172 184 (184) 171 181

Zrychlení 0–100 km/h (s) 15,9 12,6 10,9 (11,0) 13,3 11,5

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) 8,2 7,1 7,1 (7,2) 5,7 5,7

– mimo město ( l/100 km) 5,0 4,9 4,9 (4,8) 4,1 4,1

– kombinovaná (l/100 km) 6,2 5,7 5,7 (5,7) 4,7 4,7

Emise CO2 (g/km) 143 134 134 (134) 124 124

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

Pohon

Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol

Spojka hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, jednokotoučová

(dvě souosé spojky, vícelamelové, 

 elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná,

 jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,

 jednokotoučová

Převodovka mechanická 5stupňová, 

plně synchronizovaná 

mechanická 5stupňová, 

plně synchronizovaná     

mechanická 5stupňová, plně synchronizovaná    

(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 5stupňová, 

plně synchronizovaná 

mechanická 5stupňová, 

plně synchronizovaná 

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost s řidičem (kg)** 1200 1221 1237 (1271) 1322 1322

Užitečná hmotnost s řidičem (kg)** 530 530 530 530 530

Celková hmotnost (kg) 1655 1676 1692 (1726) 1777 1777

Nebrzděný přívěs (max. kg) 450 450 450 450 450

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 700 900 900 1200 1200

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová

Součinitel odporu vzduchu Cw 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Podvozek 

Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem

Zadní náprava kliková s vlečenými rameny

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem

– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny

– vzadu bubnové, případně dle motorizace kotoučové

Řízení hřebenové přímočinné s elektrohydraulickým posilovačem

Kola 5,0J x 14"; 6,0J x 15"; 6,5J x 15"

Pneumatiky 175/70 R14; 195/55 R15

Náplně

Objem palivové nádrže (l) 55

Technické údaje
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Kola ocelová 5,0J x 14" (pneu 175/70 R14) 

s velkoplošnými kryty kol Comoros

Kola z lehké slitiny Arktos* 6,5J x 16" 

(pneu 205/45 R16), v nabídce i ve verzi 

Kentaur* 7,0J x 17" (pneu 205/40 R17)

Kola z lehké slitiny Atik 6,0J x 14" 

(pneu 185/65 R14)

Kola ocelová 6,0J x 15" (pneu 195/55 R15) 

s velkoplošnými kryty kol Satellite

Kola z lehké slitiny Line 6,0J x 15" 

(pneu 195/55 R15)

Kola z lehké slitiny Comet 6,5J x 16" 

(pneu 205/45 R16)

Kola z lehké slitiny Elba 6,5J x 16" 

(pneu 205/45 R16)

Kola z lehké slitiny Avior 6,0J x 15" 

(pneu 195/55 R15)

* Exkluzivně pro model Roomster Scout

HTP – vysoký točivý moment

TSI – benzinový motor s přímým vstřikováním s přeplňováním turbodmychadlem

TDI – dieselový motor s přímým vstřikováním s přeplňováním turbodmychadlem

CR – vstřikování systémem common-rail

DPF – fi ltr pevných částic

 * Při použití benzinu s nižším okt. č. může dojít k mírnému snížení výkonu. 

 ** Platí pro vůz se základní výbavou; hmotnost řidiče 75 kg. 

 *** Náběh v průběhu roku 2010.

 ( ) Platí pro vůz s automatickou převodovkou. 



Dárkové 
předměty

Šňůrka na klíč nebo mobilní telefon 

s čističem displeje

Kuličkové pero v modré barvě 

s „ledovým“ efektem

Velká cestovní taška v černo-modrém 

provedení

Škoda originální příslušenství Vám nabízí 

odpověď na Vaše individuální otázky týkající se 

zvýraznění jedinečnosti vozu, zvýšení jeho praktičnosti 

nebo umocnění komfortu. Náš sortiment, který je 

vlastně rozšířenou nabídkou mimořádných výbav, tvoří 

široká škála produktů, jako jsou kola z lehké slitiny, 

kožené doplňky, sluneční clony, rádia, navigační 

systémy, autokoberce, dětské sedačky a mnoho 

dalšího. Kompletní přehled naší nabídky najdete 

v samostatném katalogu příslušenství vozů Roomster, 

který Vám i s bližšími informacemi poskytne každý 

autorizovaný partner Škoda. 

Dekorativní prahové lišty zvyšují přitažlivost

vozu a zároveň chrání prahy před poškozením.

Střešní transportní systémy oceníte při převážení 

nejrůznějšího sportovního náčiní a vybavení. 

K dispozici je i nový originální box Škoda o objemu 

380 litrů, který úspěšně absolvoval City Crash Test.

Gumový koberec napomáhá udržovat 

zavazadlový prostor v čistotě a zároveň 

chrání původní obložení před 

poškozením.

Termoelektrický chladicí 

box o objemu 15 litrů 

Vám umožní uchovávat 

potraviny a nápoje vždy 

čerstvé a osvěžující.

Všeobecné informace

ŠKODA SERVICE
Škoda Assistance

Stane-li se Vaše vozidlo z jakýchkoliv důvodů nepojízdným, volejte 

kdykoliv (24 hodin denně 365 dní v roce) centrálu „Škoda Assistance“: 

v ČR: 800 120 000 v zahraničí: +420 261 104 666

Pracovníci centrály Vám ochotně zprostředkují potřebnou pomoc. 

Doživotní záruka mobility

K tomu, aby jízda s Vaším vozem byla vždy bezpečná a příjemná, přispívá mimo jiné 

i doživotní záruka mobility. V případě závady na Vašem vozidle je Vám v rámci záru-

ky mobility prostřednictvím centrály „Škoda Assistance“ poskytnut bezplatně příjezd 

servisního vozidla na místo poruchy, případný odtah k nejbližšímu autorizovanému 

servisnímu partnerovi a v případě potřeby i další služby pro posádku vozidla, 

například přenocování v hotelu, náhradní vozidlo či náhradní doprava. Podmínkou 

platnosti doživotní záruky mobility je provádění servisních prohlídek v síti autorizo-

vaných servisních partnerů Škoda. S každou takto provedenou servisní prohlídkou je 

doživotní záruka mobility prodloužena o další servisní interval. Veškeré podrobnosti 

o rozsahu a platnosti záruky jsou uvedeny v palubní literatuře, která je součástí 

každého vozu. Informace o záruce mobility získáte také u autorizovaných servisních 

partnerů Škoda nebo na Škoda Auto Info-line 800 600 000. 

Záruka mobility Premium 

Součástí služeb poskytovaných k novému vozu (převzatému zákazníkem 

od 25. 5. 2009) je Záruka mobility Premium. Pokud se ocitnete v situaci způsobené 

i vlastním zaviněním, kdy prostě neodjedete, jako například v případě nedostatku/

záměny paliva, defektu pneumatiky, zamknutých nebo ztracených klíčů, vybité 

autobaterie, přijedeme za Vámi, ať jste kdekoliv na území České repu bliky či 

ostatních evropských států, a pomůžeme vyřešit Vaši nepříjemnou situaci. Stačí 

zavolat na centrálu „Škoda Assistance“, 24 hodin denně 365 dní v roce. Další 

podrobnosti o nabídce naleznete na www.skoda-auto.cz a u autorizovaných 

servisních partnerů Škoda.

Vyzvednutí a přistavení vozu

Je-li pro Vás překážkou přistavit vůz do servisu, autorizovaný servisní partner 

s Vámi dohodne termín a vůz si u Vás vyzvedne. Po provedení servisních úkonů 

jej přistaví zpět.

Náhradní vozidlo 

Po dobu opravy nebo údržby Vašeho vozu Vám autorizovaný servisní partner 

Škoda může poskytnout náhradní vozidlo. 

Záruky výrobce 

1. Záruka 2 roky na věcné a právní vady

2. Záruka 3 roky na vady laku

3. Záruka 12 let na neprorezavění karoserie 

Prodloužená záruka

U vozů Škoda Roomster podobně jako u ostatních modelových řad si můžete 

za příplatek jako mimořádnou výbavu objednat k vozu záruku prodlouženou 

o 3. a 4. rok s volbou limitu najetých kilometrů (do 60 000 nebo 120 000 km). 

V době trvání prodloužené záruky máte právo na bezplatné, včasné a řádné 

odstranění oprávněně reklamovaných vad dle platných obchodních podmínek. 

Více informací naleznete na www.skoda-auto.cz a u svých autorizovaných 

prodejců vozů Škoda. 

Proměnlivý servisní interval

U nových modelů Škoda může být uplatněn proměnlivý servisní interval (WIV). 

Při dodržení předepsaných podmínek umožňuje systém WIV prodloužit servisní 

interval až na maximálně 30 000 km. Časový limit mezi servisními prohlídkami je 

stanoven maximálně na dva roky. Délka intervalu servisních prohlídek závisí 

na režimu provozu vozidla. Řidič je vždy včas informován prostřednictvím panelu 

přístrojů o nutnosti provedení servisní prohlídky. O možnostech nastavení 

proměnlivého servisního intervalu na Vašem voze se informujte u svého 

nejbližšího servisního partnera Škoda. 

ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Jako Škoda originální příslušenství Vám nabízíme dětské sedačky, přepravní 

systémy, kola z lehké slitiny rozšiřující nabídku mimořádných výbav, sluneč-

ní clony, mechanické zabezpečení a jiné. Bližší informace o celém sortimentu 

najdete v katalozích příslušenství jednotlivých modelů Škoda. 

ŠKODA ORIGINÁLNÍ DÍLY 
Bezpečnost: Škoda originální díly jsou identické s díly, které byly použity při 

montáži vozu Škoda. Díky použití prvotřídních materiálů a technologií zaručují 

bezpečnou a bezstarostnou jízdu. 

Dostupnost: Škoda Auto nabízí kompletní sortiment dílů, resp. dílů výbavy použi-

tých při sériové výrobě vozu, a nezaměřuje se pouze na obrátkové díly. Zásobování 

Škoda originálními díly je zajištěno i po výběhu daného modelu ze série. 

Dlouhá životnost: Použití materiálů prvotřídní kvality a špičková technologie 

výroby Škoda originálních dílů zaručují jejich maximální spolehlivost a dlouhou 

životnost. Důkazem je prodloužení záruční doby Škoda originálních tlumičů výfu-

ku na 4 roky. Záruka se vztahuje na tlumiče výfuku prodané po 1. lednu 2006 jako 

Škoda originální díly, na vozy Škoda Fabia, Roomster, Octavia, Superb a Yeti.

Ochrana životního prostředí: Do sortimentu Škoda originálních dílů patří i díly 

výměnné, při jejichž výrobě není životní prostředí natolik zatěžováno odpadem, 

přebytkem odpadního tepla a znečišťováním vody. 

INFORMACE NA INTERNETU
Na www.skoda-auto.cz najdete mimo jiné náš konfigurátor, se kterým si můžete 

sestavit svůj vůz přesně podle svých představ a přání. 

ŠKODA FINANCE 
Společnost ŠkoFIN nabízí řešení jak soukromým osobám, tak i podnikatelům. 

S aktuální nabídkou se můžete seznámit prostřednictvím autorizovaného prodejce 

vozů Škoda. Úvěrovou nebo leasingovou smlouvu je možné rovněž uzavřít online 

přímo v autosalonu. Více informací získáte na www.skofin.cz.

PRODEJ VELKOODBĚRATELŮM
Nabízíme Vám produkty a služby přizpůsobené Vašim obchodním a finančním 

potřebám, špičkovou úroveň péče o zákazníka, portfolio služeb odpovídající 

požadavkům velkoodběratelů a vysokou kvalitu vozů, příslušenství a servisu, která 

je zárukou nízkých nákladů na provoz Vašeho vozového parku. Více informací 

na www.skoda-auto.cz/fleet.
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0V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely s volitelnou výbavou, která nemusí být součástí standardní výbavy. Informace o technických údajích, 

konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání prospektu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny 

(včetně změny technických parametrů se změnami jednotlivých modelových opatření). Další podrobné informace o standardní a volitelné výbavě, 

o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám poskytne na přání Váš prodejce vozů Škoda. Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený 

z buničiny bělené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.

www.skoda-auto.cz 

Váš prodejce vozů Škoda:

Společnost Škoda Auto považuje za jeden ze svých prvořadých cílů vývoj a výrobu produktů, které jsou v maximální možné míře šetrné k životnímu prostředí ve všech fázích svého 

životního cyklu. Hlavní důraz klademe na výběr recyklovatelných materiálů. Vozy Škoda vyrábíme progresivními technologiemi v moderních výrobních provozech splňujících nejpřísnější 

kritéria. Pro antikorozní ochranu lakovaných částí vozu je používána výhradně bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou ředitelné barvy. 

Snižování spotřeby paliva a emisí realizujeme v rámci koncernové strategie, a tak motory, které Škoda Auto nabízí, splňují aktuální emisní předpisy. V naší nabídce nechybí ani dieselové 

motory s filtrem pevných částic (DPF).   Všechny produkty Škoda Auto splňují zákony a předpisy na ochranu půdy a vody. Výsledkem těchto aktivit je, že vozy Škoda odpovídají nejen 

požadavkům z oblasti technické úrovně, bezpečnosti a kvality, ale i z oblasti ochrany životního  prostředí. Společnost Škoda Auto tak přispívá k zachování čistého životního prostředí při 

současném zajištění mobility a spokojenosti svých zákazníků. 

Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu Škoda Auto 

o trvale udržitelný vývoj společnosti a šetrný přístup k životu a přírodě.

Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou záruku 

ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Právě probíhající akční nabídky naleznete 

na stránkách www.skoda-auto.cz


