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VYCHUTNEJTE SI
NOVÉ PERSPEKTIVY
ZDÁ SE VÁM, ŽE JSTE TO VŠECHNO UŽ NĚKDE VIDĚLI?
PODÍVEJTE SE NA TO Z JINÉ STRÁNKY

DESIGN PRO ŽIVOT
JAK ROOMSTER ZDOLÁVÁ KAŽDODENNÍ VÝZVY

NAJDĚTE SVŮJ
VLASTNÍ PROSTOR
ROOMSTER SE PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM



ÚVOD 5

Dobrodružství začíná už dlouho předtím, než dorazíte do cíle. Začíná, když se
vydáte na cestu. Jste připraveni udělat tenhle první krok? Jste připraveni najít
svůj vlastní prostor? 

Tam venku je docela jiný svět. Je to svět plný světla a prostoru. Svět nekonečných
horizontů a nových perspektiv. Je to svět, kde najdete svobodu a prostor pro nové
myšlenky. Svět, kde najdete prostor pro život.
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Ve světě Roomster je všechno jinak. Objevíte nový úhel pohledu
na věci kolem sebe, jinou perspektivu. To, co najdete, Vás překvapí
a potěší.

ÚVOD 3

PERSPEKTIVY
Podívejte se zblízka a zjistíte, proč je Roomster tak výraznou
novinkou na automobilovém trhu.

DESIGN
Jak Škoda jedinečným a zábavným způsobem spojila
praktičnost a spolehlivost.

KOMFORT
Pohodlně se natáhněte na sedačkách a relaxujte – Roomster je
oáza klidu v uspěchaném každodenním světě.

BEZPEČNOST
Těšit se z vlastního prostoru znamená mít radost ze života,
a proto jsme také mysleli na Vaši ochranu a bezpečí.

VARIACE
Není to jen tak nějaký Roomster – je to Váš Roomster. Vyberte
si z možných variant tu, která dokonale vyjádří Vaši osobnost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Jste připraveni na nová dobrodružství, nové výzvy, nové
zkušenosti? Pak si vyberte správné vybavení. Nabízíme Vám
vše potřebné k dosažení Vašeho cíle.

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Co, proč, jak a nač. Služby, data, informace. Zde naleznete vše,
co potřebujete vědět nejen o voze Roomster.
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VYCHUTNEJTE SI NOVÉ PERSPEKTIVY

Roomster je vůz se zcela novou koncepcí,
který změní Váš úhel pohledu na svět.
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S NEBEM NAD HLAVOU
Otevřete oči a rozhlédněte se kolem sebe. Opřete se a pozorujte oblaka nad hlavou. Užívejte si světlo,
oddávejte se prostoru a zjistíte, proč jsme tento vůz pojmenovali Roomster. Je to vůz, s nímž můžete
relaxovat, vychutnávat si jízdu a nahlížet na známá místa novým způsobem. Místo, kde je vše podřízeno
komfortu a prostoru, praktičnosti a pohodlí. Místo, kde si můžete vychutnat radost z jízdy i ze šťastného
návratu.

Panoramatická střecha je vyrobena
z laminovaného skla, které zabraňuje
nadměrnému zahřívání interiéru a navíc
Vás chrání před UV zářením. V případě
potřeby lze celé sklo zevnitř zaclonit
pomocí dvou roletek. Jedná se o výbavu
na přání pro všechny verze vozu.

Když navíc půjčíte malým pa-
sažérům svou baseballovou
čepici Škoda, jejich zážitek
z jízdy bude nepopsatelný.

Ke vzdušnosti interiéru přispívají velká boční okna, díky nimž mají pasažéři na zadních sedadlech 
neomezený výhled z vozu ven.
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Uvolněte se, nechte se
unášet panorama-
tickým výhledem
a vychutnejte si ty
magické chvilky, kdy se
před Vámi život odvíjí
téměř jako film. Nena-
jdete lepší místo, kde si
ten jedinečný pohled
můžete užít, než jsou
zadní vyvýšená seda-
dla. Jsou to skutečně ta
nejlepší „filmová“
sedadla pod střechou. 
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Dá se spojit styl s praktičností? Je možné navrh-
nout a vytvořit vůz pro všední dny, vůz, který se
zároveň odlišuje a má osobitý charakter? Mohou
mít cestující své pohodlí, zatímco si řidič užívá
jízdy? Tyto otázky si kladli naši designéři a vý-

sledkem je Škoda Roomster. Vůz se zcela novou
koncepcí. Vychází vstříc Vám i Vašim potřebám.
Této filozofii designu říkáme „prostor pro život“.
Roomster změnil náš úhel pohledu na svět. 
Teď je připraven změnit i ten Váš.

DESIGN PRO ŽIVOT

Než se Roomster dočkal své konečné podoby,
prošel jeho design dlouhým vývojem. Výsledkem
je funkčnost v dokonalém souladu s krásou.
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Prahové lišty s vložkou z ušlechtilé oceli 
(Škoda originální příslušenství) jsou urče-
ny těm, kteří chtějí vyzdvihnout eleganci
svého vozu. Vedle estetické funkce lišty
zabraňují poškození prahů.

Osmipaprsková kola LINE z lehkých slitin
pro pneumatiky o rozměru 195/55 R15
najdete v nabídce Škoda originálního
příslušenství. 

I automobil pro nejmenší řidiče – boby car
– se může pochlubit originálním designem.
Není divu, vždyť je to Roomster.

Kola z lehkých slitin podtrhnou jedinečný design každého
modelu Roomster. Pro výbavové verze „Sport“ a „Comfort“
jsou standardem, pro verze „Roomster“ a „Style“ na přání.

Když si rýsujete svou budoucnost, musíte vzít v úvahu mnoho
aspektů jako vlastní osobitost, zkušenosti, sny... S interiérem
vozu je to podobné. Při návrzích jeho designu jsme mysleli
na originalitu stejně jako na Vaše přání či praktické potřeby.

Stylová diodová svítilna je
nejen hezky tvarovaná, ale
především představuje prak-
tický doplněk výbavy vozu. 
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3. Tvarování předních světlometů a mlhovek dává vozu sympatický
přátelský výraz. Díky hladkému přechodu mezi světlometem
a nárazníkem je přední část vozu zcela kompaktní. Přední mlhová
světla jsou standardní výbavou verzí „Sport“ a „Comfort“.

4. Zadní svítilny jsou umístěny vysoko ve sloupcích karoserie. Toto
řešení je nejen zajímavé, co se týče designu, ale je i velmi praktické
z hlediska maximálních možných rozměrů nakládacího otvoru. Pro
vozy Škoda charakteristické prosvícení do tvaru písmene „C“ se
stalo velmi populárním, a tak nechybí ani svítilnám vozu Roomster.

2. 3.

4.

STYLOVÝ PO VŠECH STRÁNKÁCH

1. Kliky zadních dveří jsou integrovány do tmavých sloupků, takže
čistota designu vozu není narušena ani v nejmenším.

2. Maska chladiče – charakteristická pro značku Škoda – prošla

evolucí, a tak Roomster přichází s novým designovým řešením,
i pokud jde o tento tradiční prvek. Vertikální mřížka a mohutná
chromovaná lišta s logem Škoda však zůstávají zachovány,
protože i Roomster se sebevědomě hlásí ke své rodině. 

Za stylovost slunečních brýlí
Roomster z naší nabídky
reklamních předmětů ručíme.

1.
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Končí jeden dlouhý den. Nebo začíná jedna dlouhá
cesta. Potřebujete si někde odpočinout, dobít energii
a vyčistit si hlavu. V dnešním světě se takovou oázou
stává automobil – v něm se můžete uvolnit, užívat si

a udělat si čas sami pro sebe. Proto Škoda Roomster
nabízí, vedle absolutní praktičnosti a spolehlivosti,
také absolutní pohodlí a jistotu. Díky tomu dorazíte
do cíle vždy s úsměvem na tváři. 

NOVÝ SVĚT KOMFORTU

Roomster nabízí komfort
i při cestách za sportem.
Například držák na jízdní
kola lze zabudovat do
interiéru – těsně za
nákladovou hranu zava-
zadlového prostoru. Po
vyjmutí zadních sedadel
pohodlně přepravíte ve
voze dvě kola. 
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Přejeme Vám příjemné vstávání s originálním
cestovním budíkem Škoda.

Pokud se rozhodnete
pro snídani v trávě,
určitě se Vám bude
hodit deka.

Kryt zavazadlového prostoru je velmi praktickou výbavou,
neboť jej můžete umístit do dvou různých poloh. Dáte-li
jej do spodní polohy, klidně na něm můžete převážet
věci, které by Vám jinak bránily ve výhledu.
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Udělejte si pohodlí. Váš „Driving room“ je uzpůsobený tak,
abyste všechny potřebné prvky měli na dosah ruky a mohli
se plně věnovat řízení. Přístrojová deska nabízená ve třech
provedeních působí velmi atraktivním dojmem a přitom je
jednoduchá a přehledná.
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1. Klimatizace Climatic automaticky udržuje nastavenou teplotu
vháněného vzduchu. Jeho množství a nastavení výdechů pak
reguluje posádka manuálně. Climatic je vyjma verze „Roomster“
standardní výbavou.

2. U elektronicky řízené klimatizace Climatronic, nabízené na přání,
stačí nastavit požadovanou teplotu v interiéru. Systém se pak za
použití soustavy čidel o vše postará sám.

Předností klimatizačních systémů, kterými vybavujeme Roomster,
je i ohleduplnost k životnímu prostředí. Chladicí látka neobsahuje
freonové prvky a její množství je optimalizováno pro zabezpečení
odpovídajícího chladicího výkonu pro objem interiéru vozu – jed-
noduše řečeno: optimum chladicí látky, minimum škodlivin.  

3. Tempomat je výbavou na přání určenou pro řidiče, kteří často jez-
dí dlouhé trasy po dálnici. Jeho obsluha je snadná: jedete-li právě

rychlostí, která Vám vyhovuje a při níž chcete zůstat, nastavíte si ji
lehkým dotykem prstů na páčce pod volantem. Tempomat pak
tuto rychlost automaticky udržuje.

4. Kombi přístroj verze „Roomster“ vyniká jednoduchostí, nerozpty-
luje Vaši pozornost při řízení a zároveň Vás informuje jasně 
a přehledně.

5. Kombi přístroj High-line je vybaven čtyřmi analogovými ukazateli,
devatenácti kontrolkami, segmentovým displejem (km, čas) a vel-
kým bodovým displejem Maxi-DOT. Na něm se přímo v zorném
poli řidiče zobrazují např. údaje z palubního počítače jako venkov-
ní teplota, spotřeba nebo dojezd. Maxi-DOT dále přináší perfektně
čitelná data týkající se rezervy paliva, tlaku oleje, stavu chladicí
kapaliny aj. Výhodou Maxi-DOTu je i možnost přenášení informací
z autorádia, telefonu a navigace. Kombi přístroj s Maxi-DOTem je
výbavou na přání verzí „Style“, „Sport“ a „Comfort“.

Chcete mít pod
kontrolou i čas?
Pořiďte si origi-
nální hodinky
Škoda.

1. 4.

5.2.

3.

1. Čtyřramenný volant určený pro výbavové verze „Roomster“ a „Style“ je nejen elegantní,
ale i výborně padne do ruky. Samozřejmostí je nastavení volantu ve dvou osách. 

2. Kůží potažený čtyřramenný volant je standardem výbavové verze „Comfort“. 
Pro ostatní verze jej nabízíme jako součást malého koženého paketu. 

3. Tříramenný sportovní volant potažený kůží patří standardně k výbavové verzi „Sport“.
Můžete si jej však objednat, jako součást malého koženého paketu, ke kterémukoli 
z vozů Roomster.

Vybavíme Vás i na cestu
k vodě. Nezapomeňte si ale
k nafukovací matraci, plážo-
vým botám a osušce přibalit
dobrou náladu.

1.

2.

3.
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1. K autorádiu Beat patří rádiový přijímač AM/FM se systémem RDS,
elektronické komfortní kódování zaručující jeho funkčnost jen v kon-
krétním voze, zesilovač 4 x 20 W, funkce ovládání CD měniče a vstup
pro připojení hands-free sady. Nechybí ani možnost ovládání multi-
funkčním modulem vlevo pod volantem a také lze k němu připojit
externí analogový audio signál (MP3, iPOD aj.). Autorádio Beat bylo
navrženo pro verze „Roomster“ či „Style“ a je výbavou na přání.

2. Autorádio Dance má vestavěný CD přehrávač s možností přehrávání
formátu MP3, digitální signálový procesor s ekvalizérem a velký
bodový displej se zobrazením parkovacích senzorů. Je vybaveno
rádiovým přijímačem AM/FM se systémem RDS, elektronickým
komfortním kódováním zaručujícím jeho funkčnost jen v konkrétním
voze, zesilovačem 4 x 20 W, funkcí ovládání CD měniče a vstupem
pro připojení hands-free sady. Kromě toho Vám nabízí možnost
ovládání multifunkčním modulem vlevo pod volantem a lze k němu
připojit externí analogový audio signál (MP3, iPOD aj.). Autorádio
Dance je standardní výbavou verzí „Sport“ a „Comfort“. 

3. Navigační systém s dynamickým modulem TMC disponuje velkým
monochromatickým displejem se zeleným podsvícením, přijímá
dopravní hlášení a přizpůsobuje zvolenou trasu aktuální situaci.
Naviguje Vás přitom jak vizuálními, tak hlasovými pokyny. Součástmi
navigace jsou rádiový přijímač AM/FM se systémem RDS a přehrávač
hudebních CD s možností přehrávání formátu MP3 a připojení CD
měniče. Nechybí ani telefonní vstup pro hands-free sadu. Navigační
systém je výbavou na přání pro verze „Style“, „Sport“ a „Comfort“.

4. CD měnič na šest CD našel své praktické místo pod odkládací
schránkou ve spodní části přístrojové desky před spolujezdcem.
Pro všechny verze vozu je výbavou na přání.

5. Navigace ViaMichelin s mapami většiny evropských států je před-
stavitelem tzv. osobních navigačních přístrojů. Z integrovaného
držáku ji lze snadno vyjmout a používat i mimo vůz. Najdete ji
v nabídce příslušenství, nicméně pro montáž je nutná sériová
příprava.

6. Přípravu pro telefon a hands-free sadu nabízíme i ve verzi s Blue-
tooth. Adaptéry mobilních telefonů jsou v nabídce příslušenství.

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Před černými mraky se můžete schovat
pod elegantní černý deštník Škoda.

1. Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka jsou vyjma verze „Roomster“
standardní výbavou. 

2. Vyhřívaná přední sedadla nabízíme všem, kteří si chtějí dopřát ještě více komfortu. 

3. Elektrické ovládání oken vpředu je standardní výbavou verzí „Style“, „Sport“ a „Comfort“. 

4. Výškově nastavitelné sedadlo řidiče je standardem všech vozů Roomster, na přání může-
te mít i výškově nastavitelné sedadlo spolujezdce. 

5. Nastavitelná loketní opěra mezi předními sedadly nejen zvyšuje pohodlí řidiče 
a spolujezdce, ale nabízí i odkládací prostor o objemu 1,2 l. Standardně ve verzi 
„Comfort“, na přání pro „Style“ a „Sport“.

6. Čtecí světlo vzadu osvětluje prostor „Living roomu“, aniž by rušilo za jízdy řidiče. 
Vybavujeme jím standardně verzi „Comfort“.

1.

4.

5. 6.

2. 3.
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Systém zadních sedadel VarioFlex propůjčuje modelu Roomster bezkonkurenční
variabilitu vnitřního uspořádání. Principem systému jsou tři samostatná zadní
sedadla, s nimiž lze nezávisle na sobě manipulovat – měnit jejich polohu nebo je
všechna či jen některé z nich vyjmout ven. Ze základní polohy lze krajní sedadla
posouvat o 80 mm vpřed a o 70 mm vzad. V případě vyjmutí prostředního sedadla
lze obě krajní posunout směrem doprostřed o 110 mm. Všechny úkony přitom
snadno zvládne jedna osoba bez jakéhokoli náčiní. Systém VarioFlex je součástí
základní výbavy všech verzí vozu Roomster.

NAJDĚTE SVŮJ VLASTNÍ PROSTOR

Zásuvky s výklopnými víky umístěné
pod předními sedadly jsou standardem
verze „Comfort“. Verze „Sport“ je vyba-
vena zásuvkou pod sedadlem řidiče.
Pro ostatní výbavové verze jsou obě
zásuvky na přání.

V zavazadlovém prostoru je možné uchytit před-
měty pružnou přihrádkou. Ta je součástí odkláda-
cího paketu, který je výbavou na přání a dále
obsahuje: kapsy ve výplních zadních dveří, dvě
otevřené schránky nad zadními podběhy a dva
sklopné háčky. 

S rozkládacím stolem a židlemi jste
připraveni na piknik téměř kdykoli
a kdekoli se Vám zlíbí.
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1. Do odkládací schránky ve výplních předních dveří umístíte díky
speciálnímu držáku i 1,5litrovou lahev. Novinkou je praktická
gumička pro uchycení rozměrnějších map apod. 

2. Držák nápojů ve středové konzole uvítají pasažéři vzadu, ale
dobře přístupný je i pasažérům na předních sedadlech.

1. Se sadou sítí budete mít v zavazadlovém prostoru vždy pořádek.
Sítě zabrání posouvání převážených zavazadel a jejich případné-
mu poškození. Jde o výbavu na přání pro všechny verze vozu. 

2. Schránku na brýle jsme situovali na strop. Doporučujeme ji
těm, kteří chtějí mít své brýle stále po ruce a najít je vždy na
stejném místě.

3. Sklopný háček (na obou stranách zavazadlového prostoru) je detail
zvyšující praktičnost vozu. Háčky jsou součástí odkládacího paketu. 

4. Dvě odkládací schránky se nachází přímo v přístrojové desce na
místě spolujezdce. Ve verzi „Roomster“ jsou obě schránky otevře-
né, v ostatních výbavových verzích jsou uzavíratelné, dolní navíc
s osvětlením.

K výletu do přírody 
se hodí stylový 
zelený batůžek. 

Kapesné je sice od
slova kapsa, ale pat-
ří do peněženky.

Připomeňte dětem, 
ať si na výlet vezmou
tužky a pastelky. 1. 2.

1.

2. 4.

3.
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Jejich bezpečnost je pro Vás na
prvním místě. A stejně tak pro nás.

Užívat si život plnými doušky neznamená jen toužit získat víc. Znamená to také
pocit bezpečí a důvěry. Vědomí, že za Vámi stojí něco stálého a solidního, co Vás
chrání a stará se o Vaše zájmy. Proto si naši konstruktéři vytkli jako prioritu bez-
pečnost. Ve svém voze nevozíte jen nákupy a zavazadla – ale i vše, co je ve
Vašem životě nejvzácnější.

ŽIVOT V BEZPEČÍ
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Na bezpečné jízdě mají svou nemalou zásluhu moderní elektronické systémy. V případě verzí „Roomster“ a „Style“ jsou to ABS, MSR 
a Dual Rate, u verzí „Sport“ a „Comfort“ navíc ASR. Stabilizační systém ESP je v nabídce mimořádných výbav. 

Dětský rozkládací
batoh ze sorti-
mentu příslušen-
ství se lehce pře-
mění v závěsný
úložný prostor,
který navíc chrání
potahy předních
sedadel před
znečištěním. 

Roomster lze vybavit
mlhovými světlomety
s „Corner“ funkcí. Ta
spočívá v samočinném
individuálním rozsvícení
pravého nebo levého
mlhového světlometu.
„Corner“ funkci využijete
zejména ve městě při
odbočování na nepře-
hledných neosvětlených
křižovatkách či při par-
kování za tmy, kdy hrozí
poškození karoserie
nebo kol vozidla
o obrubník. 

BEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO PRO HRANÍ

Deaktivaci airbagu spolujezdce si musíte
pořídit, pokud chcete vozit své dítě
v autosedačce umístěné proti směru jíz-
dy na předním sedadle.

Vertikálně řešené
zadní svítilny přispí-
vají k lepší viditel-
nosti vozu, a tím
i k většímu bezpečí
celé posádky.

Dětské autosedačky z nabídky Škoda originál-
ního příslušenství prošly bezpečnostními testy
s výbornými výsledky. Můžeme je tedy jedině
doporučit.

Airbagy řidiče a spolujezdce patří spolu s bočními airbagy do základní výbavy
všech vozů Roomster.
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Kreslicí tabulka je
nejen výborná, ale
i bezpečná hračka pro
malé výtvarníky.

Jestli chcete dětem
zpříjemnit cestová-
ní, pořiďte si
zábavné potahy
hlavových opěrek.

Medvídek by měl určitě
cestovat na zadním sedadle,
protože mu ještě nebylo 12.

1. Pro hlavové airbagy na ochranu pasažérů
vpředu i vzadu se rozhodne ten, kdo
nenechá nic náhodě. Nabízíme je na přání
pro všechny verze vozu.

2. Boční airbagy řidiče a spolujezdce – stan-
dardní výbava vozů Roomster – jsou
umístěny v opěradle předních sedadel. 

3. Štítek s VIN (Vehicle identification number
– identifikuje vozidlo včetně čísla karose-
rie) kódem se nachází na okraji čelního
skla spolu s čárovým kódem, který umož-
ňuje identifikaci vozidla pomocí čtecího
zařízení.

4. Laserem vyznačené VIN kódy najdete na
všech sklech vozu.

5. Světla pro denní svícení s deaktivací jsou
standardní výbavou všech verzí vozu.

6. Je-li Váš vůz vybaven alarmem, určitě Vám
někdy přijde vhod deaktivace hlídání
vnitřního prostoru. Pak totiž můžete vůz
uzamknout a nechat v něm chvíli čekat
například svého psa – ovšem ne na slunci!

7. Mechanické zabezpečení převodovky zvý-
ší ochranu Vašeho vozu před odcizením.
Nabízíme je v rámci Škoda originálního
příslušenství. 

1.

2.

3.

5. 6. 7.

4.



VARIACE 39

Model Roomster nabízíme ve
čtrnácti variantách vnějších laků.

Výplně dveří jsou k dispozici
v několika variantách čalounění.

V nabídce potahů sedadel jistě
najdete variantu ve svém stylu.

VARIABILITA, KOŘENÍ ŽIVOTA

Váš Roomster je víc než jen praktickým pomocníkem ve Vašem každodenním životě.
Je také výrazem Vašeho vkusu a osobitosti. Barvy, příslušenství, výbava – to vše
můžete libovolně kombinovat, a vytvořit si tak dokonalý vůz podle svých představ.
Život je sice plný rozhodnutí, ale tato jsou příjemná.
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Velmi užitečným příslušenstvím
je praktická cestovní chladnička
o vnitřním objemu 6 litrů, kterou
lze připojit do 12V zásuvky.

Když nevíte, co na
sebe, vyřešte to bavlně-
ným tričkem Roomster
nebo Škoda. Pokud se
ovšem právě nechystá-
te do opery.

Držák na jízdní kola
přinášíme v rámci
nabídky příslušen-
ství. Roomster Vám
tak vedle možnosti
vozit jízdní kola
v interiéru poskytuje
další prostor pro
jejich přepravu.

Krtek a vozy Škoda mají něco společného: získaly si
popularitu v mnoha zemích světa. Plyšovou hračku
s odkládací schránkou pořídíte jako příslušenství.
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1. Motor 1,9 TDI PD/77 kW je vrcholem nabídky dieselových moto-
rů pro vůz Roomster. Pracuje na principu „čerpadlo-tryska“
a přeplňování zajišťuje turbodmychadlo s proměnnou geometrií
rozváděcích lopatek turbíny. To dává motoru výborné parametry
v celém rozsahu otáček. Dodáváme jej i ve verzi s filtrem pev-
ných částic DPF. V nabídce dieselových motorů je také tříválec
1,4 TDI PD/59 kW (rovněž i ve verzi s DPF), který pracuje na
stejném principu. Jeho parametry jsou vynikající jak z hlediska
výkonu, tak co se týče nízké spotřeby pohonných hmot. Další
dieselový tříválec 1,4 TDI PD/51 kW je přeplňovaný turbo-
dmychadlem a pracuje se stejným moderním systémem vysoko-
tlakého vstřikování paliva. Tento motor je mimořádně úsporný
a přitom nabízí dostatečný výkon pro svižnou jízdu.

2. Motor 1,6 16V/77 kW je nejvýkonnějším benzinovým agregátem
určeným pro Roomster. Jeho vlastnosti nadchnou řidiče, kteří
požadují motor s dostatečným výkonem za všech okolností. Řidiči,
kteří očekávají od svého vozu dynamiku i hospodárný provoz,
ocení další z nabízených benzinových motorů – 1,4 16V/63 kW.
Dobrou volbou pro řidiče, kteří často jezdí po městě, bude osvěd-
čený motor 1,2 HTP/47 kW tříválcové koncepce.

3. Označení motorizace najdete na štítku umístěném na zádi vozu.
Pokud považujete typ motoru za zcela soukromou věc, můžete
mít vůz bez štítku.

4. 16 ventilů na štítku napovídá o moderním způsobu přípravy pali-
vové směsi, který je předpokladem, že se pod kapotou daného
vozu skrývá výkonný benzinový motor. Tu nejdůležitější informaci,
která platí pro všechny nabízené motorizace, však štítek neprozra-
zuje: maximální ohleduplnost k životnímu prostředí, minimalizaci
obsahu škodlivých emisí a splnění emisních předpisů EU4. 

5. Vedle klasických halogenových nebo projektorových halogeno-
vých světlometů může být Roomster – od verze „Style“ – vybaven
i projektorovými halogenovými světlomety s natáčením, které
nabízíme zároveň s mlhovými světlomety s „Corner“ funkcí. 

6. Mít či nemít parkovací senzory? Pro toho, kdo často parkuje ve
městě, je odpověď jasná. Nabízíme je jako výbavu na přání pro
všechny verze.

1. 2.

3. 4.

5. 6.

TECHNOLOGIE PRO KAŽDÝ DEN

Všechny v současnosti
nabízené motorizace
jsou podle své charakte-
rizace kombinovány
s jedním ze dvou typů
pětistupňové manuální
převodovky. Pro obě
varianty je typické přesné
lehké řazení s krátkými
dráhami a minimalizace
přenosu vibrací a hluku
motoru do interiéru. 

Stopky jsou nepostradatelnou pomůckou,
například na výletě za sportem. 

Badminton je
ideálním rekreač-
ním sportem, bez
ohledu na Vaši
techniku. Mimo-
chodem – znali
ho už Řekové ve
starověku.
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Mimořádná výbava 
Interiér Floss – šedočerný, částečně kožený

Výbavová verze „Comfort”
Interiér Chic – Ivory

Výbavová verze „Sport“
Interiér Pulse – šedočerný

Výbavová verze „Roomster“
Interiér Stone – modrý

Výbavová verze „Roomster“
Interiér Stone – červený

Výbavová verze „Style“
Interiér Style – šedý

Výbavová verze „Style“
Interiér Style – modrý



VARIACE 47

Roomster Style Sport Comfort Mimořádná
výbava

Barva Kód barvy Stone Stone Style Style Pulse Chic Pulse Floss

modrý červený modrý šedý šedočerný Ivory sport. šedočern.

sed. kož. sed.

Bílá Candy uni 9P9P � � � � � � � �

Stříbrná Diamant metalíza 1B1B � � � � � � � �

Černá Magic s perleť. efektem 1Z1Z � � � � � � � �

Zelená Highland metalíza 7A7A � � � � � � � �

Šedá Anthracite metalíza 9J9J � � � � � � � �

Béžová Capuccino metalíza 4K4K � � � � � � � �

Šedá Satin metalíza 5T5T � � � � � � � �

Červená Flamenco metalíza 2L2L – � – � � � � �

Červená Corrida uni 8T8T – � – � � � � �

Modrá Storm metalíza 8D8D � � � � � � � �

Modrá Dynamic uni 6D6D � – � � � � � �

Modrá Ocean metalíza T8T8 � – � � � � � �

Modrá Polar metalíza 8Y8Y � � � � � � � �

Zelená Olive metalíza 1S1S � � � � � � � �

Kombinace vnějších laků a interiérů: � lze kombinovat – nelze kombinovat

Elegantní šátek lze uvázat na mno-
ho způsobů, a proto má své stálé
místo v šatníku každé ženy. Není to
dobrý tip na dárek?

VÁŠ OSOBNÍ PROSTOR

Stone modrý Stone červený Style modrý

Style šedý Pulse Chic

Floss

Stone modrý Stone červený Style modrý/Style šedý/Pulse

Sport/Pulse Chic Floss

Jestli ještě nemáte klíč od vozu
Roomster, nevadí. Začněte třeba
klíčenkou. I tento technický
postup je správný.



BARVY

* V nabídce ve 2. polovině roku 2006.

Červená Corrida uni Modrá Dynamic uni 

Zelená Highland metalíza Zelená Olive metalíza Modrá Ocean metalíza 

Červená Flamenco metalíza Stříbrná Diamant metalíza 

Modrá Polar metalíza* Černá Magic s perleťovým efektem 

Šedá Anthracite metalíza Šedá Satin metalíza*

Bílá Candy uni 

Béžová Cappuccino metalíza

Modrá Storm metalíza 

VARIACE 49

KOLA

A nakonec ještě důležitá informace týkající se všech pneumatik bez ohledu na rozměry: modely Roomster vybavujeme „zelenými
pneumatikami”. Tento pojem ovšem neoznačuje barvu, ale nižší obsah látek, které jsou nesnadno likvidovány v procesu recyklace
starých pneumatik, a tedy znamená i ohleduplnost k životnímu prostředí.

1. Kola ocelová 5,0J x 14" s pneu 175/70 R14
a s velkoplošnými kryty kol DRACO. 

2. Kola ocelová 6,0J x 15" s pneu 195/55 R15
a s velkoplošnými kryty kol HERMES. 

3. Kola ATIK z lehkých slitin 6,0J x 14" 
s pneumatikami 185/65 R14.

4. Kola AVIOR z lehkých slitin 6,0J x 15" 
s pneumatikami 195/55 R15.

5. Kola ATRIA z lehkých slitin 6,5J x 16" 
s pneumatikami 205/45 R16.

Modely autíček sbírají malí i velcí kluci.
Proto jsme pro Vás připravili Roomster 
(1 : 43) ve 14 barevných variacích.

1.

3.

2.

4. 5.
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1. Ochranná lišta spolehlivě zabrání
poškození zadního nárazníku, ke
kterému může dojít například při
manipulaci s těžkými či objemnými
zavazadly.

2. Čtyřdílná sada gumových nebo tex-
tilních autokoberců výrazně přispě-
je k udržení čistoty v interiéru vozu.
Přední koberce jsou navíc ozdobe-
ny efektním nápisem Roomster.

3. Sněhové řetězy nabízíme pro
vybrané rozměry kol. Můžete se na
ně spolehnout zejména při výle-
tech za zimními radovánkami do
horských středisek. Ve Vašem voze
by ale měly mít své pevné místo
během celé zimní sezony.

4. Unibag je mimořádně praktickým
a promyšleným zavazadlem. Lze jej
například snadno a bezpečně při-
pevnit na sklopené opěradlo pro-
středního zadního sedadla. Díky
nastavitelným popruhům pak
samozřejmě nechybí možnost
pohodlného přenášení.

1.1. 2.

4.3.

VYBAVTE SE NA DLOUHOU CESTU

Máte rádi volný pohyb, zarostlé stezky v malebných údolích a nová přátel-
ství? Nebo jste spíš soutěživí a toužíte po dalších vítězstvích? Na cestách za
vzrušujícím dobrodružstvím, romantickými západy slunce i sladkými vavříny
vítězů můžete snadno čtyři kola automobilu vyměnit za dvě! Roomster Vám
zkrátka splní každé přání.

Design modelu Roomster byl inspirací pro exkluzivní limitovanou kolekci jízdních kol s rámem v metalické barvě modrá Ocean. Sportovní
zážitky Vás čekají s jízdním kolem TerrainRide a spousta radosti s krosovým kolem FunRide. Jízdu vlastním roomsterem si mohou vychutná-
vat i malí řidiči ve věku 5–8 let, pro něž je určeno jízdní kolo JuniorRide.

S tažným zařízením, které
je odnímatelné, utáhne
Roomster přívěs až do
hmotnosti 1200 kg.



VŠEOBECNÉ INFORMACE 53

ŠKODA ORIGINÁLNÍ DÍLY
Škoda originální díly jsou identické s díly, které byly použity při montáži vozu Škoda. Byl
tak vytvořen produkt, který prošel nejen všemi inovacemi, k nimž v průběhu výroby
určitého modelu dochází, ale i testy a zkouškami, jimž jsou díly pro použití v sériové
výrobě podrobovány. Výrobce vozu má ty nejlepší znalosti o tom, který díl je pro kterou
funkci ve voze přesně určen a jaké předepsané hodnoty musí bezpodmínečně splňovat
pro bezporuchovou funkčnost automobilu, výrobcem garantovanou.

Výhody Škoda originálních dílů: 
bezpečnost

Každý díl a součástka na automobilu mají svůj význam a na některých přímo závisí bez-
pečnost jízdy. Důkazem naší péče o bezpečnost jsou například: konstrukce karoserie,
airbagy, bezpečnostní pásy a především brzdová soustava. Na kvalitě a provozní účin-
nosti brzd, zejména v extrémních podmínkách, závisí životy cestujících i lidí v okolí,
jakož i rozsah poškození vozidla. 

dostupnost
Díky husté síti autorizovaných servisů Škoda je možné uspokojit všechny řidiče vozů
Škoda. Škoda Auto v rámci svého programu nabízí kompletní sortiment dílů, resp. dílů
výbavy použitých při sériové výrobě vozu, a nezaměřuje se pouze na obrátkové díly.
Zásobování Škoda originálními díly je zajištěno i po výběhu daného modelu ze série. 
A to nejenom po zákonem stanovenou lhůtu po skončení sériové výroby, ale:
– min. 15 let po jejím ukončení jsou na trh dodávány díly nutné pro provoz vozidla,
– min. 10 let díly výbavy vozidla,
– min. 8 let díly dveřních výplní a koberce. 

špičková kvalita
K ověření kvalitativních ukazatelů slouží rozsáhlé zkušební zařízení oddělení vývoje,
včetně zkušební dráhy v extrémních polárních a pouštních podmínkách, a materiálové
laboratoře oddělení kvality. Díky použití prvotřídních materiálů a technologií zaručují
Škoda originální díly bezpečnou a bezstarostnou jízdu. Přesnost lícování zaručuje výmě-
nu opotřebovaných dílů bez zbytečných komplikací.

dlouhá životnost
Použití materiálů prvotřídní kvality a špičková technologie výroby Škoda originálních dílů
zaručují jejich maximální spolehlivost a dlouhodobou životnost. 

originální technická řešení
Poznatky z výroby a provozu se neustále promítají do hledání nových technických řešení
s cílem získat skutečně prvotřídní výrobek, který splní očekávání zákazníka. 

legislativní požadavky a homologace
Všechny Škoda originální díly splňují legislativní požadavky a na základě splnění přísných
kritérií jsou schváleny firmou Škoda Auto. Zákazník tak získává záruku, že díly namonto-
vané do jeho vozu budou spolehlivé, funkční a bezpečné.

užitné vlastnosti
Škoda originální díly zaručují jak optimální jízdní vlastnosti vozu za všech podmínek
a jeho bezchybnou ovladatelnost, tak i pohodlí a jízdní komfort pro všechny pasažéry. 

ochrana životního prostředí
Plnění všech zákonných norem je pro společnost Škoda Auto samozřejmostí. Do sorti-
mentu Škoda originálních dílů patří i díly výměnné, při jejichž výrobě není životní pro-
středí natolik zatěžováno odpadem, přebytkem odpadního tepla a znečišťováním vody.
Vrácené díly a agregáty se totiž nevyhodí, nýbrž upraví pro opětovné použití, a tak se
znovu využívá i značná část práce a energie vložená do dílů při výrobě. 

Škoda originální výměnné díly
Cenové zvýhodnění výměnných dílů se vzhledem k dílům novým pohybuje v rozmezí
18–55 %. Přitom Škoda originální výměnné díly poskytují veškeré výhody dílů nových:
kvalitu, bezpečnost, spolehlivost, dlouhodobou životnost, funkčnost a dvouletou záruku.
Toho může být dosaženo díky neustálé kontrole kvality, která probíhá během renovace.
V průběhu tohoto procesu jsou použité díly a komplety detailně rozebrány, vyčištěny
a proměřeny. Součástky schopné renovace jsou renovovány, ostatní jsou nahrazeny
novými. Celý tento proces přispívá k ochraně životního prostředí, protože při renovaci
vzniká menší množství odpadu a spotřeba energie je nižší než při výrobě dílů nových.

Stručně řečeno, používáním Škoda originálních výměnných dílů šetříte peněženku 
i životní prostředí, protože:
– jsou kvalitativně naprosto shodné s novými díly,
– mají stejné záruční podmínky jako nové díly,
– cena je o 18–55 % nižší.

Škoda Tip
Každý vůz v rámci své údržby potřebuje občas obnovit některé ze svých částí. Pro tyto
případy je zde výměna vybraných dílů za zvýhodněnou cenu. Škoda Tip, to je:
– Škoda originální díl, odborná montáž a pomocný materiál v jednom balíčku 

za zvýhodněnou cenu,
– výhodná cena, kterou zná zákazník předem,
– perfektní rovnováha mezi výhodnou cenou a špičkovou kvalitou,
– vysoká kvalita Škoda originálních dílů a práce profesionálních mechaniků 

v autorizovaných servisech.

INFORMACE NA INTERNETU
Internetová prezentace modelů Škoda na adrese www.skoda-auto.cz Vám díky prodrob-
nému popisu všech modelových verzí, doplněnému množstvím fotografií, usnadní roz-
hodování při koupi nového vozu. Program konfigurátor Vám poskytne možnost nezávaz-
ně si vyzkoušet různé kombinace standardní výbavy, motoru, barvy, interiéru a volitelné
výbavy tak, aby nový vůz plně vyhovoval Vašim nárokům a možnostem. Tato aplikace
Vám rovněž poslouží při výpočtu optimálních splátek financování Vašeho vozu a pomů-
že s výběrem vhodného prodejce, u kterého si lze nový vůz přímo objednat.  

ŠKODA FINANCE
Pokud se rozhodnete pro vůz Škoda, s jeho financováním Vám pomůže společnost
ŠkoFIN, která nabízí řešení jak soukromým osobám, tak podnikatelům. V rámci znač-
kové produktové řady Škoda Finance lze využít leasingové i úvěrové financování. Pro-
střednictvím autorizovaného prodejce vozů Škoda se můžete seznámit s aktuální
nabídkou ŠkoFINu včetně akčních programů, které jsou časové omezené, ale přinášejí
zajímavé benefity. U autorizovaného prodejce vozů Škoda je možné zároveň sjednat
a podepsat smlouvu.

PRODEJ VELKOODBĚRATELŮM
Ať už je Váš vozový park malý, nebo velký, ať jste zákazníkem z obchodní či státní sféry,
Škoda Auto a její autorizovaná obchodní síť jsou tu pro Vás. Nabízíme Vám produkty 
a služby přizpůsobené Vašim obchodním a finančním potřebám, špičkovou úroveň péče
o zákazníka, portfolio služeb odpovídající specifickým požadavkům velkoodběratelů 
a vysokou kvalitu vozů, příslušenství a servisu, která je zárukou nízkých nákladů na pro-
voz a držení Vašeho vozového parku. 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

ŠKODA SERVICE
Nabízíme Vám mnoho dobrých důvodů, proč navštěvovat autorizovaného servisního
partnera Škoda:

Kvalita úrovně servisní sítě a personálu 
V současné době máte k dispozici téměř 260 autorizovaných servisních partnerů Škoda
– to znamená jednu z nejhustějších sítí autorizovaných servisních partnerů v České
republice s kapacitou téměř 600 přejímacích techniků, 2 000 kvalifikovaných mechaniků,
více než 400 klempířů a 380 lakýrníků.

Kvalita systému sledování úrovně poskytovaných služeb
Abychom mohli splnit Vaše požadavky co možná nejlépe, zavedli jsme – od výrobce až
po jednotlivé servisní partnery – systém sledování kvality poskytovaných služeb. Tím je
zajištěna vysoká úroveň péče a opravárenských procesů.

Kvalita úrovně oprav a péče o zákazníka
Vždy, když si Váš vůz Škoda „říká“ o servis, zavolejte nám a dohodneme s Vámi individuál-
ní termín. Tak si pro Vás zajistíme dostatek času, abychom Vám mohli věnovat maximální
péči. Autorizovaní servisní partneři Škoda disponují špičkovým dílenským vybavením
a diagnostickými systémy, které společně s výrobcem předepsanými technologickými
postupy zajišťují dokonalou funkčnost a spolehlivost Vašeho vozu.
Ve smyslu naší filozofie férového a transparentního jednání se zákazníky jsme stanovili
časové normy pro opravy a údržbu vozidla. Jen tak Vám můžeme předem zodpovědně
sdělit předběžnou cenu opravy, a to již v okamžiku sepisování zakázky. V případě nut-
nosti rozšíření zakázky nad sjednaný rámec Vás o tom autorizovaní servisní partneři 
Škoda neprodleně informují a dohodnou se s Vámi na dalším postupu. 

Komplexní nabídka služeb:

ŠKODA ASSISTANCE

Stane-li se Vaše vozidlo během cesty z důvodu poruchy nepojízdným, volejte kdykoliv
(24 hodin denně 365 dní v roce) centrálu „Škoda Assistance”:
v ČR: 800 120 000 v zahraničí: +420 12 00
Služby naší centrály se v ČR vztahují i na nepojízdnost vozidla z důvodů havárie, vyšší
moci, vandalského poškození či vykradení. Pracovníci centrály Vám zprostředkují
potřebnou pomoc a ochotně Vám pomohou vyřešit Vaši nepříjemnou situaci.

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 záruky
mobility prostřednictvím centrály „Škoda Assistance” poskytnut bezplatně příjezd servis-
ního vozidla na místo poruchy, případný odtah k nejbližšímu autorizovanému servisní-
mu partnerovi a v případě potřeby i další služby pro posádku vozidla, například přeno-
cování v hotelu, náhradní vozidlo či náhradní doprava. Podmínkou platnosti doživotní
záruky mobility je provádění servisních prohlídek v síti autorizovaných servisních part-
nerů 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 800 160 606. 

VYZVEDNUTÍ A PŘISTAVENÍ VOZU

Je-li pro Vás překážkou přistavit Váš 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 servisní prohlídky Vašeho vozu Vám autorizovaný servisní partner
Škoda může poskytnout náhradní vozidlo.

EXPRESNÍ SERVIS

V případě vybraných závad Vám může autorizovaný servisní partner Škoda provést opra-
vu na počkání.

USKLADNĚNÍ KOL 

Po skončení letní či zimní sezony Vám autorizovaný servisní partner Škoda odborně
uskladní sadu kompletních kol, kterou právě nepotřebujete.

ZAPŮJČENÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Chcete si půjčit za výhodnou cenu například nosič lyží, dětskou sedačku nebo držák na
kolo? Informujte se u autorizovaného servisního partnera Škoda o možnostech zapůjče-
ní produktů ze sortimentu Škoda originálního příslušenství.

UMYTÍ VOZU A VYČIŠTĚNÍ INTERIÉRU

U autorizovaného servisního partnera Škoda si můžete nechat kompletně umýt vůz
včetně důkladného vyčištění interiéru.

OPRAVA SKEL A PLASTŮ

V některých případech poškození čelního skla, např. odlétnutým kamínkem, nebo při
poškození plastových dílů Vám mohou autorizovaní servisní partneři Škoda odborně
provést opravu těchto dílů bez nutnosti jejich výměny.

PŘÍPRAVA NA STK A MĚŘENÍ EMISÍ

Autorizovaní servisní partneři Škoda kompletně připraví Váš vůz na bezproblémové
absolvování STK. Zároveň změří emise Vašeho vozu.

SEZONNÍ AKCE

Nezapomeňte, že pro Vás pravidelně před vypuknutím jarní sezony připravujeme jarní
servisní prohlídku vozů Škoda. A naopak – před náročným provozem v zimních podmín-
kách Vám rok co rok nabízíme zimní servisní prohlídku. Obě za velmi výhodných ceno-
vých podmínek spolu s atraktivní nabídkou Škoda originálních dílů a Škoda originálního
příslušenství.

ZÁRUKY
1. Záruka 2 roky na věcné a právní vady
2. Záruka 3 roky na vady laku
3. Záruka 10 let na neprorezavění karoserie
4. Záruka 2 roky na Škoda originální díly a Škoda originální příslušenství

PROMĚNLIVÉ SERVISNÍ INTERVALY
U nových modelů Škoda mohou být uplatněny proměnlivé servisní intervaly (WIV). Při
dodržení předepsaných podmínek umožňuje systém WIV prodloužit servisní intervaly až
na maximálně 30 000 km. Časový limit mezi servisními prohlídkami je stanoven maxi-
málně na dva roky. Intervaly servisních prohlídek jsou stanovovány v závislosti na režimu
provozu vozidla. Řidič je vždy včas informován prostřednictvím panelu přístrojů o nut-
nosti provedení servisní prohlídky. Proměnlivý servisní interval přináší kromě úspory
provozních nákladů také kladný ekologický efekt, neboť prodloužením intervalů mezi
jednotlivými servisními prohlídkami se snižuje celkové spotřebované množství motoro-
vého oleje za dobu životnosti vozidla. O možnostech nastavení proměnlivých servisních
intervalů na Vašem voze se informujte u svého nejbližšího servisního partnera Škoda.

ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Každý vůz získává jedinečnost, individualitu a osobitý styl také díky originálnímu příslu-
šenství, které tvoří volitelnou výbavu. Vozy Škoda Roomster samozřejmě mají bohatou
základní výbavu, přesto však lze některé prvky zakoupit pouze jako Škoda originální 
příslušenství. Jsou to například dětské sedačky, střešní nosiče, adaptéry na mobilní 
telefony, litá kola rozšiřující nabídku mimořádných výbav, mechanické zabezpečení a celá
škála příslušenství zvyšující užitnou hodnotu a individualitu vozu. Veškeré originální 
příslušenství bylo důkladně testováno. Proto garantujeme dlouhodobou životnost, 
maximální bezpečnost i naprosto přesné slícování. Abyste si dobře vybrali, nabízíme
kvalifikované poradenství. Na naši profesionalitu se můžete spolehnout. Stejně jako na
záruku, kterou poskytujeme. Stačí, když budete vyžadovat výrobky v originálním balení.
Bližší informace o sortimentu Škoda originálního příslušenství najdete v katalogu příslu-
šenství vozu Roomster. 
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1,9 TDI PD/77 kW
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Vnější rozměry Vnitřní rozměry
Délka (mm) 4205 Míra pohodlí vpředu max./min. (mm) 1063/843
Šířka (mm) 1684 Míra pohodlí vzadu max./min. (mm) 945/700
Výška (mm)# 1607 Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1380/1400
Rozvor (mm) 2617 Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1029/1009
Rozchod vpředu/vzadu (mm)## 1436/1500 Objem zavazadlového prostoru (l)
Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1420/1484 – základní 450–530###

Světlá výška (mm)# 140 – při sklopených zadních sedadlech/po vyjmutí zad. sedadel 1555/1780

# Při pohotovostní hmotnosti. ### Dle polohy opěradla a proměnné pozice zadní sedačky. 
## Motorizace 1,2/47 kW a 1,4/63 kW.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor 1,2 12V HTP/47 kW 1,4 16V/63 kW 1,6 16V/77 kW* 1,4 TDI PD/51 kW** 1,4 TDI PD/59 kW
zážehový řadový, chlazený zážehový řadový, chlazený zážehový řadový, chlazený vznětový přeplňovaný, řadový, vznětový přeplňovaný, řadový,

kapalinou, 2x OHC, kapalinou, 2x OHC, kapalinou, 2x OHC, chlazený kapalinou, přímé chlazený kapalinou, přímé
uložený vpředu napříč uložený vpředu napříč uložený vpředu napříč vysokotlaké vstřikování paliva, vysokotlaké vstřikování paliva,

OHC, uložený vpředu napříč OHC, uložený vpředu napříč
Počet válců/zdvihový objem (cm3) 3/ 1198 4/ 1390 4/ 1598 3/ 1422 3/ 1422
Vrtání x zdvih (mm) 76,5 x 86,9 76,5 x 75,6 76,5 x 86,9 79,5 x 95,5 79,5 x 95,5
Max. výkon/otáčky (kW/min-1) 47/5400 63/5000 77/5600 [77/5700] 51/4000 59/4000
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 112/3000 132/3800 153/3800 [155/3500] 155/1600–2800 195/2200
Kompresní poměr 10,5 : 1 10,5 : 1 10,5 : 1 19,5 : 1 19,5 : 1
Exhalační norma EU4 EU4 EU4 EU4 EU4
Palivo bezolovnatý benzin, bezolovnatý benzin, bezolovnatý benzin, motorová nafta, motorová nafta

okt. č. 95/91*** okt. č. 95/91*** okt. č. 95/91*** cet. č. 49 cet. č. 49

Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h) 155 171 184 [183] 158 165
Zrychlení 0–100 km/h (s) 16,9 13,0 10,9 [12,1] 16,5 14,7
Spotřeba dle normy 99/100 (l/100 km)****
– městský provoz 8,7 8,9 9,2 [11,2] 6,3 6,1
– mimoměstský provoz 5,5 5,6 5,7 [6,0] 4,7 4,5
– kombinovaný provoz 6,8 6,8 7,0 [7,9] 5,3 5,1
Emise CO2 (g/km) 163 167 168 [190] 143 135
Vnější průměr otáčení stopový/obrysový (m) 10,3/10,5 10,3/10,5 10,3/10,5 10,3/10,5 10,3/10,5

Pohon
Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol
Spojka třecí suchá, hydraulicky třecí suchá, hydraulicky třecí suchá, hydraulicky třecí suchá, hydraulicky třecí suchá, hydraulicky 

ovládaná jednokotoučová, ovládaná jednokotoučová, ovládaná jednokotoučová, ovládaná jednokotoučová, ovládaná jednokotoučová, 
s talířovou pružinou s talířovou pružinou s talířovou pružinou s talířovou pružinou s talířovou pružinou 

a bezazbestovým obložením a bezazbestovým obložením a bezazbestovým obložením a bezazbestovým obložením a bezazbestovým obložením
[funkci spojky plní hydro- 

dynamický momentový měnič]
Převodovka mechanická 5stupňová, mechanická 5stupňová, mechanická 5stupňová, mechanická 5stupňová, mechanická 5stupňová, 

plně synchronizovaná plně synchronizovaná plně synchronizovaná plně synchronizovaná plně synchronizovaná
[automat. 6stupňová s možností 

manuálního řazení Tiptronic]

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost (kg)**** 1150 1155 1175 1220 1245
Užitečná hmotnost (kg)**** 515 515 515 515 515
Celková hmotnost (kg) 1665 1670 1690 1735 1760
Maximální zatížení střechy (kg) 75 75 75 75 75
Nebrzděný přívěs (max. kg) 450 450 450 450 450
Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 700 900 1000 900 1000
Svislé zatížení tažného zařízení (kg) 50 50 50 50 50

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová
Součinitel odporu vzduchu Cw 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
Brzdy vpředu/vzadu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny/ bubnové
Řízení hřebenové přímočinné s elektrohydraulickým posilovačem
Kola Roomster: 5,0J x 14" (1,2/47 kW a 1,4/63 kW); 6,0J x 15" (1,6/77 kW a dieselové motorizace); Style a Comfort: 6,0J x 15"; Sport: 6,5J x 16"
Pneumatiky Roomster: 175/70 R14 (1,2/47 kW a 1,4/63 kW); 195/55 R15 (1,6/77 kW a dieselové motorizace); Style a Comfort: 195/55 R15; Sport: 205/45 R16

Náplně
Objem palivové nádrže (l) 55

* V roce 2007 v nabídce i s automatickou převodovkou. *** Při použití benzinu s nižším okt. č. může dojít k mírnému snížení výkonu. [ ] Platí pro vůz s automatickou převodovkou.
** V nabídce od srpna 2006. **** Platí pro vůz se základní výbavou.
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ŠKODA ROOMSTER A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

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. Pro splnění tohoto záměru realizujeme u vozů Roomster opatření v souladu se
směrnicí 2000/53/EG, která definuje požadavky na konstrukci vozidel týkající se budoucí recyklace a zhodnocení v zemích EU:

Hlavní důraz klademe na výběr recyklovatelných materiálů. Díly vozů jsou značeny podle příslušných norem, což umožňuje jejich rychlou
identifikaci při demontáži a následné separaci stanovené skupiny dílů. Konstrukční provedení těchto dílů je optimalizováno s ohledem na
jejich snadnou a rychlou demontáž při likvidaci vozu po ukončení jeho životního cyklu. Dodavatelé dílů definují prostřednictvím konceptů
recyklace její optimální způsob.
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 u benzinových i dieselových motorů. V oblasti spalování dosahu-
jeme snížení spotřeby paliva také minimalizací třecích ztrát v pohonech, optimalizací aerodynamiky vozu, snížením energetické náročnosti
a snižováním hmotnosti dílů při zachování všech požadovaných parametrů. Motory, které Škoda Auto nabízí, splňují aktuální emisní předpisy. 
Při konstrukci vozu věnujeme značnou pozornost zamezení možnosti úniku provozních kapalin v rámci výroby vozu, jeho provozu a servisu.
Všechny produkty Škoda Auto splňují zákony a předpisy na ochranu půdy a vody. 
V důsledku využívání nejmodernějších analytických metod a následných opatření zlepšujeme kvalitu a snižujeme úroveň zvuku. 
Výsledkem těchto aktivit je, že Škoda Roomster splňuje nejen požadavky 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 REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Baseballová 
čepice Škoda

Svítilna Škoda

Boby car 
Roomster

Brýle Roomster

Budík Škoda

Deka Škoda

Osuška Škoda

Plážové boty
Škoda

Nafukovací 
matrace Škoda

Unisex 
hodinky Škoda  

Pánské 
hodinky Škoda

Deštník 
Roomster

Stolek a židle 
Roomster

Batoh Škoda

Peněženka Škoda

Penál Škoda

Kreslicí 
tabulka Škoda

Opěrka hlavy
(myš)

Medvídek Škoda

Tričko Škoda

Tričko Škoda

Tričko Roomster

Badminton Škoda

Stopky Škoda

Šátek Škoda

Model autíčka
Roomster

Klíčenky Škoda

Dětský rozkládací
batoh Škoda
(z nabídky Škoda
originálního 
příslušenství)

Uvedené doplňky lze objednat stejně jako Škoda originální příslušenství u Vašeho autorizovaného servisního partnera Škoda.



V 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 vyhra-
zuje 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:
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