
ŠKODA Roomster

SIMPLY CLEVER



Ukažte svým dětem krásu, která je obklopuje.



Vždy je tu prostor pro ještě více fantazie.



S novým logem ŠKODA se do výrazu modelu Roomster dostává ještě více dynamiky a energie.  
  
Nový design loga dává dokonale vyniknout chromovanému okřídlenému šípu, který je umístěn 
na černém matném podkladu a olemován chromovaným rámečkem. Toto ztvárnění loga vyjadřuje 
nejen kvalitu, kterou značku evokuje, ale i optimismus značky ŠKODA směrem k budoucnosti. 

Všechny modely ŠKODA mají navíc svůj název proveden v novém typu písma a stejně tak je 
novým písmem vytvořeno označení samotné značky. 

Logo v novém designu a nové označení modelu jsou výrazem identity vozů ŠKODA i naší snahy 
o neustálá vylepšení. Jsou to slova našeho nového designového jazyka, který představuje 
moderní postoj společnosti ŠKODA AUTO. 

ŠKODA. Simply Clever.

Nový výraz důvěrně známé tváře.



ŠKODA Roomster působí se svým osobitým designem sebevědomě a dynamicky. Přední nárazník, trojrozměrně tvarované přední světlomety a maska 
chladiče s dominantním novým logem ŠKODA dodávají vozu robustnost a zároveň i přátelský výraz, který ještě podtrhují mlhové světlomety.

Mimořádně velká 
zadní boční okna 
nebo kliky zadních 
dveří integrované 
do tmavých sloupků 
jsou charakteristickými 
prvky všech vozů 
Roomster. Praktickým 
doplňkem je střešní 
nosič v elegantním 
černém provedení.



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 celou řadu Simply Clever řešení, která zvýší 
praktičnost zavazadlového prostoru a pomohou Vám udržet 
ve voze pořádek. 

Sada sítí dokáže zabránit posouvání převážených 
předmětů a jejich případnému poškození. 



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.

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.



Přístrojová deska je z pohledu řidiče jasně a přehledně uspořádaná. V naší nabídce navíc najdete multifunkční volanty a dále pak komfortní doplňky, jako jsou 
například rádia nebo MDI (Mobile Device Interface). Tříramenný multifunkční kožený volant Vám umožňuje ovládání rádia a telefonu.

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. 

Doporučení zařazení 
rychlostního stupně 

se zobrazuje na displeji 
palubního počítače 

nebo v pravém 
horním rohu MaxiDOTu. 
U vozu s automatickou 

převodovkou je na 
MaxiDOTu zobrazován 

právě zařazený 
rychlostní stupeň.

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 
si snadno poradí 
i s odmrazováním nebo 
odmlžováním skel.

Rádio Swing 
je vybaveno 
duální anténou 
a přehrávačem 
hudebních CD, 
CD-MP3 a CD-WMA.



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.

Nejlepší podívaná je ta, kterou si můžete užívat neomezeně, když 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.



Nejvýkonnějším dieselovým motorem určeným pro vozy 
Roomster je přeplňovaný čtyřválec 1,6 TDI CR DPF/77 kW.

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.

Za snížené viditelnosti přispívají 
k Vašemu bezpečí mlhové světlomety 
umístěné ve spodní části předního 
nárazníku.

Standardní součástí bezpečnostní 
výbavy vozů 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.

Při manévrování s vozem na omezeném 
prostoru oceníte parkovací senzory, 
které hlídají vzdálenost zadního 
nárazníku od případné překážky. 

Nabídka motorizací 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.

Standardní výbavou všech vozů Roomster 
je ESC (Electronic Stability Control), jehož 
součástí je vždy ASR (protiprokluzový 
systém). Navíc můžete získat i prvky, 
jako jsou kontrola tlaku v pneumatikách 
a asistent rozjezdu do kopce. (Na snímku 
tlačítko pro deaktivaci ASR.)

Otázka bezpečnosti vozu patří bezpochyby k těm 
nejdůležitějším. Roomster má proto ve své výbavě 
takové bezpečnostní prvky, včetně ESC (Electronic 
Stability Control), 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. Vůz lze vybavit i signalizací 
nezapnutého bezpečnostního pásu 
řidiče a spolujezdce.



Vytvořena s ohledem na životní prostředí. ŠKODA Roomster GreenLine.

ŠKODA Roomster GreenLine vděčí za svou výjimečně nízkou spotřebu 
paliva a redukci emisí CO2 především dieselovému motoru 1,2 TDI CR 
DPF/55 kW. Vůz dosahuje kombinované spotřeby 4,2 l/100 km při emisích 
CO2 pouhých 109 g/km. Standardně je verze GreenLine dodávána 
s interiérem Domino v černém nebo šedém provedení (viz výbavy).

Systém Start-Stop, který dokáže automaticky vypnout motor, 
využijete například při čekání na semaforech nebo za jízdy 
v kolonách. Po sešlápnutí spojkového pedálu se motor opět 
automaticky nastartuje. Řidič může systém deaktivovat tlačítkem 
na středové konzole. Snížení zátěže motoru a hospodárnější 
provoz přináší i funkce rekuperace, která umožňuje efektivním 
způsobem využívat pohybovou energii automobilu k dobíjení 
akumulátoru.

Originální plaketku 
GreenLine najdete 

jak na masce 
chladiče, tak 

i vzadu na pátých 
dveřích.

Ekonomický provoz a nižší emise CO2 Vám nabízí i Roomster vybavený 
paketem Green tec, se kterým získáte prvky jako systém Start-Stop, 
funkci rekuperace a speciální pneumatiky. Paket Green tec je určen pro 
motorizace 1,2 TSI/63 kW nebo 77 kW, dodávané ve výbavových verzích 
Active, Ambition a Elegance (viz výbavy). Navíc si můžete vybrat doplňky 
ze široké nabídky mimořádných výbav. 

Vozy GreenLine jsou 
standardně vybaveny koly 
z lehké slitiny Rotare 6,0J x 15" 
s pneumatikami 185/60 R15 
s nízkým valivým odporem.

Vozy s paketem Green tec 
jsou vybaveny 15" ocelovými 
koly s kryty Satellite, která 
vždy doplňují pneumatiky 
s nízkým valivým odporem. 
Jako mimořádnou výbavu 
nabízíme k paketu Green tec 
15" kola z lehké slitiny Avior 
(na snímku) nebo Line.



Pro ty, kteří chtějí zažít více: ŠKODA Roomster Scout.

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 vkládaným kobercům se 
šedým obšitím. Navíc lze vůz vybavit 
kryty pedálů z ušlechtilé oceli.

Vůz může 
být vybaven 
LED denními 
svítilnami, 
které se instalují 
namísto mlhových 
světlometů.

ŠKODA Roomster Scout je ideálním partnerem 
pro aktivní životní styl. Zaujme Vás atraktivním 
vzhledem s prvky terénního vozu, komfortní 
výbavou a variabilním vnitřním prostorem.

Stříbrný spodní kryt 
dodává zádi vozu 
robustní vzhled.

Interiér Scout je dodáván 
v šedočerné barvě s přístrojovou 
deskou Onyx/Onyx nebo 
Onyx/Stříbrnošedou. V nabídce 
je i interiér Pulse s předními 
sportovními sedačkami. 



Roomster Elegance 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, tříramenný kožený volant, 
klimatizace Climatronic, rádio Swing, Maxi DOT, elektrické ovládání předních 
i zadních oken, síťový program, funkční paket (viz verze Active), zadní parkovací 
senzory, patnáctipalcová kola z lehké slitiny, přední mlhové světlomety 
s denním svícením a další.

Roomster Ambition 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, 
palubní počítač, elektrické ovládání předních oken, funkční paket (viz verze 
Active), elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, přední mlhové 
světlomety s denním svícením a další.



Interiér Pulse šedočerný se sportovními sedadly a přístrojovou deskou 
Onyx/Onyx nebo Onyx/Stříbrnošedou

Interiér Drops Blue s 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, 
střešní nosiče, kola z lehké slitiny od 15” až po 17” a mnoho dalšího. Aktuální informace o celé široké nabídce mimořádných výbav pro jednotlivé verze vozu Roomster 
získáte u prodejců vozů ŠKODA. 

Roomster Active 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.



Kola z lehké slitiny Comet 
6,5J x 16" (pneu 205/45 R16)

Kola z lehké slitiny Trinity 
7,0J x 17" (pneu 205/40 R17)

Kola z lehké slitiny Avior 
6,0J x 15" (pneu 195/55 R15)

Kola z lehké slitiny Elba 
6,5J x 16" (pneu 205/45 R16)

Kola z lehké slitiny Rotare 6,0J x 15" 
(pneu 195/55 R15)*

Kola z lehké slitiny Line 
6,0J x 15" (pneu 195/55 R15)

Kola ocelová 5,0J x 14" (pneu 175/70 R14) 
s velkoplošnými kryty kol Comoros

Kola ocelová 6,0J x 15" (pneu 195/55 R15) 
s velkoplošnými kryty kol Satellite

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)

**  V nabídce i s pneumatikami 185/60 R15 s nízkým valivým odporem pro verzi GreenLine.
** Exkluzivně pro model Roomster Scout. 
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 * Náběh v průběhu dubna 2014.
 ** Náběh v průběhu prosince 2013.

 Bližší informace o konkrétní aktuální nabídce 
vnějších laků získáte u prodejců vozů ŠKODA. Nabízené kombinace programu Colour Line

Barva laku
bílá střecha 

a samolepicí fólie

stříbrná střecha, 
zpětná zrcátka 

a samolepicí fólie

černá střecha 
a samolepicí fólie

Bílá Candy uni – – �

Bílá Laser uni – – �

Červená Corrida uni � – �

Modrá Pacifi c uni � � –

Šedá Metal metalíza � � �

Bílá Moon metalíza – – �

Béžová Cappuccino metalíza – � �

Modrá Miami metalíza � – �

Modrá Shark metalíza � � �

Modrá Lava metalíza � � –

Stříbrná Brilliant metalíza – – �

Zelená Jungle metalíza � � �

Hnědá Mato metalíza � � �

Rosso Brunello metalíza � � �

Černá Magic s perleťovým 
efektem

� � –

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

Cesta k osobitému výrazu: speciální program Colour Line.

Bílá Candy uni Červená Corrida uni Modrá Pacifi c uni

Zelená Jungle metalíza Hnědá Mato metalízaStříbrná Brilliant metalíza

Modrá Miami metalíza Modrá Shark metalíza Modrá Lava metalíza

Šedá Metal metalízaBílá Laser uni*

Béžová Cappuccino metalíza

Černá Magic s perleťovým efektem
se střechou a samolepicí fólií 
v bílé barvě

Modrá Lava metalíza 
se střechou, zpětnými zrcátky 
a samolepicí fólií ve stříbrné barvě

Rosso Brunello metalíza

Bílá Moon metalíza**

Černá Magic s perleťovým efektem

Ukázky kombinací programu Colour Line

Červená Corrida uni
se střechou a samolepicí fólií 
v černé barvě



Technické údaje

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými 

předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. 

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

 ( ) Platí pro vůz s automatickou převodovkou.

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová

Součinitel odporu vzduchu Cx 0,33; GreenLine: 0,31

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" dle motorizace; GreenLine a Green tec: 6,0J x 15"

Pneumatiky 175/70 R14; 195/55 R15 dle motorizace; GreenLine a Green tec: 185/60 R15

Objem palivové nádrže (l) 55

Vnější rozměry
Délka (mm) 4214

Šířka (mm) 1684

Výška (mm) 1607

Rozvor (mm) 2620

Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1436/1500

Světlá výška (mm) 140

Vnitřní rozměry
Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1380/1400

Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1029/1009

Objem zavazadlového prostoru (max. l)

– bez rezervního kola – nesklopená/sklopená/vyjmutá zadní sedadla 509/1585/1810

– s rezervním kolem jsou hodnoty o 32 l nižší

Motor 1,2 MPI/51 kW 1,2 TSI/63 kW 1,2 TSI/63 kW Green tec 1,2 TSI/77 kW 1,2 TSI/77 kW Green tec 1,2 TDI CR DPF/55 kW GreenLine 1,6 TDI CR DPF/66 kW 1,6 TDI CR DPF/77 kW

zážehový zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

vznětový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, přímé 
vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 3/1198 4/1197 4/1197 4/1197 4/1197 3/1199 4/1598 4/1598

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 51/5400 63/4800 63/4800 77/5000 77/5000 55/4200 66/4200 77/4400

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 112/3000 160/1500–3500 160/1500–3500 175/1500–4100 175/1500–4100 180/2000 230/1500–2500 250/1500–2500

Exhalační norma EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5

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

Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h) 159 172 172 184 (184) 184 165 171 181

Zrychlení 0–100 km/h (s) 15,9 12,6 12,6 10,9 (11,0) 10,9 15,4 13,3 11,5

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) 8,2 7,1 6,6 7,1 (7,2) 6,6 5,0 5,7 5,7

– mimo město (l/100 km) 5,0 4,9 4,6 4,9 (4,8) 4,6 3,7 4,1 4,1

– kombinovaná (l/100 km) 6,2 5,7 5,3 5,7 (5,7) 5,3 4,2 4,7 4,7

Emise CO2 (g/km) 143 134 124 134 (134) 124 109 124 124

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,5 10,5 10,5 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 pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol

Spojka hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová 

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová 

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová 

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová (dvě souosé spojky, 

vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová 

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová 

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová 

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová 

Převodovka  mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová 

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu 
se 75kg řidičem (kg)

1200 1221 1221 1237 (1271) 1237 1314 1322 1322

Užitečná hmotnost – včetně řidiče 
a mimořádných výbav (kg)

530 530 530 530 530 530 530 530

Celková hmotnost (kg) 1655 1676 1676 1692 (1726) 1692 1769 1777 1777

Nebrzděný přívěs (max. kg) 600 610 610 610 (630) 610 650 660 660

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 700 1000 1000 1100 1100 1000 1200 1200



ŠKODA Originální příslušenství zvýrazní styl 
a zvýší užitnou hodnotu Vašeho vozu. V našem 
sortimentu, který vlastně představuje rozšířenou 
nabídku mimořádných výbav, najdete nejrůznější 
produkty od kol z lehké slitiny přes rádia a navigační 
systémy až po střešní nosiče. Vybrat si můžete 
i z pestré palety autosedaček pro děti všech 
věkových kategorií. Ucelený přehled našich produktů 
přinášíme v samostatném katalogu příslušenství, 
který Vám poskytne každý autorizovaný servisní 
partner ŠKODA.

Dekorativní prahové lišty zvyšují 
přitažlivost vozu a zároveň chrání prahy 
před poškozením.

Termoelektrický chladicí 
box o objemu 15 litrů 
Vám umožní uchovávat 
potraviny a nápoje vždy 
čerstvé a osvěžující.

Gumový koberec napomáhá udržovat 
zavazadlový prostor v čistotě 
a zároveň chrání původní obložení 
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.

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: +420 236 090 002

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 produkt Doživotní záruka 
mobility. V případě závady na Vašem vozidle je Vám 
v rámci záruky mobility prostřednictvím centrály ŠKODA 
Assistance poskytnut bezplatně příjezd servisního vozidla 
na místo poruchy, případný odtah k nejbližšímu auto -
rizovanému servisnímu partnerovi a v případě potřeby 
i další služby pro posádku vozidla, například přenocování 
v hotelu, náhradní vozidlo či náhradní doprava. Podmín-
kou platnosti Doživot ní záruky mobility je provádění 
servisních prohlídek v síti autorizovaných 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 Doživotní 
záruce mobility získáte také u autorizovaných servisních 
partnerů ŠKODA nebo na Infolince ŠKODA 800 600 000. 

Vyzvednutí a přistavení vozu
Je-li pro Vás překážkou přistavit Váš vůz do servisu, auto-
rizovaný servisní partner s Vámi dohodne termín a vůz si 
u Vás vyzvedne. Po provedení servisních úkonů jej přistaví 
zpět. Doporučujeme objednat si službu vyzvednutí a přista-
vení vozu už v okamžiku objednání Vašeho vozu do servisu.

Náhradní vozidlo 
Po dobu opravy nebo údržby Vašeho vozu Vám autorizovaný 
servisní partner ŠKODA může poskytnout náhradní vozidlo. 
Doporučujeme zamluvit si náhradní vůz už v okamžiku 
objednání servisních prací, tak budete mít jistotu, že je pro 
Vás v požadovaném termínu připravený. 

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
K vozu ŠKODA si můžete za příplatek jako mimořádnou 
výbavu objednat záruku prodlouženou na 4 roky 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. 

Proměnný servisní interval
U vybraných modelů ŠKODA může být uplatněn proměnný 
servisní interval (WIV). Při dodržení předepsaných podmí-
nek umožňuje systém WIV prodloužit servisní interval až 
na maximálně 30 000 km, respektive až na maxi málně 
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 proměn ného 
servisního intervalu na Vašem voze se informujte 
u svého nejbližšího servisního partnera ŠKODA. 

ŠKODA Originální příslušenství 
Jako ŠKODA Originální příslušenství Vám nabízíme široký 
sortiment produktů zaměřených na individualizaci vozu, 
přepravu, hudbu a komunikaci, bezpečnost či komfort 
a užitek. Produkty procházejí náročnými testy v rámci 
technického vývoje ŠKODA a vyznačují se vysokou 
kvalitou, bezpečností a kompatibilitou s jednotlivými 
modely ŠKODA, pro které jsou připraveny. Při použití 
produktů ŠKODA Originálního příslušenství zůstává 
zachována záruka vozu v plné výši. 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, 
respektive 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, po min. zákonem 
stanovenou dobu 5 let, přičemž naším cílem je zajištění 
dílů nutných pro provoz vozidla až po následujících 15 let. 

Dlouhá životnost 
Použití materiálů prvotřídní kvality a špičková technologie 
výroby ŠKODA Originálních dílů zaručují jejich maximální 
spolehlivost a dlouhou životnost. Důkazem je tříletá 
záruka na ŠKODA Originální baterie a prodloužení záruční 
doby originálních tlumičů výfuku na 4 roky, vztahující se 
na všechny střední a zadní díly výfuku.

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 konfi gurátor, se kterým si můžete sestavit 
svůj vůz přesně podle svých představ a přání. 
Navštivte i www.youtube.com/skodacz nebo jděte 
na www.facebook.com/skoda.cz a staňte se fanoušky 
značky ŠKODA. Získáte čerstvé informace a nové přátele. 

ŠKODA Finance 
Využijte pro pořízení svého nového vozu výhodných 
akčních nabídek fi nancování, které pro Vás ŠkoFIN 
připravil ve spolupráci se ŠKODA AUTO. Smlouvu na úvěr, 
fi nanční leasing či operativní leasing můžete uzavřít 
přímo u autorizovaného prodejce, a to bez poplatků. 
Spočítejte si výši své měsíční splátky na on-line 
kalkulačce a zároveň si nechte svoji smlouvu předschválit. 
Nabídka fi nancování platí pro soukromé osoby, 
podnikatele i fi rmy. Více informací na www.skofi n.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.



Objednejte si prodlouženou záruku 
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.
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13V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely s volitelnou či příplatkovou výbavou, která nemusí být součástí standardní výbavy. Informace
o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání katalogu do tisku.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou tedy pouze orientační. Vzhledem
k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v tomto katalogu mohou mírně lišit od skutečných
odstínů laků nebo jiných materiálů. Nejnovější údaje a další podrobné informace o standardní a volitelné výbavě, o aktuálních cenách,
dodacích podmínkách a termínech si prosím ověřte u svého prodejce vozů ŠKODA. Svůj vůz si můžete sestavit pomocí konfigurátoru
na www.skoda-auto.cz. 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 nabízíme, splňují aktuální emisní předpisy. 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.

/skodacz /skodacz /skodacz

ŠKODA E-shop
eshop.skoda-auto.cz

Aplikace ŠKODA Service
Vždy na Vaší straně.


