
SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaRoomster



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.

Kola na snímku jsou pouze ilustrativní.



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.

Kola na snímku jsou pouze ilustrativní.



Některé scenérie se zdají být nekonečné. Běží do dáli, kam až oko dohlédne, 

a někdy až za hranice naší představivosti. Právě takový výhled si můžete ještě 

o něco déle vychutnávat z vyvýšených zadních sedadel.

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

integrované do tmavých sloupků nebo mimořádné velká zadní boční okna. Novinkou je nabídka 

střešního nosiče v exkluzivním černo-stříbrném provedení.

Exteriér přináší hned několik změn. Patří k nim nový design předního nárazníku, 

předních světlometů, masky chladiče a mlhových světlometů.



Objem 

zavazadlového 

prostoru při 

základním 

uspořádání sedadel 

činí 480-560 litrů. 

Praktičnost vozu 

může zvýšit sada sítí.

Všechna zadní sedadla, nebo jen jedno či 

dvě z nich, lze vyjmout ven. Opěradla zadních 

sedadel můžete zcela sklopit k sedákům. 

V případě vyjmutí prostředního sedadla je možné 

obě krajní posunout doprostřed o 110 mm. 

Ze základní polohy můžete zadní krajní 

sedadla posouvat o 80 mm vpřed a 70 mm 

vzad. Opěradla sedadel jsou polohovatelná.

Interiér vozu si pokaždé můžete přizpůsobit aktuálním 

přepravním potřebám. Všechny modely Roomster jsou 

totiž vybaveny zadními sedadly se systémem VarioFlex. 

Principem systému jsou tři samostatná zadní sedadla, s nimiž 

lze nezávisle na sobě manipulovat (viz níže). Vyjmutím 

sedadel získáte úložný prostor o objemu 1810 litrů.

Panoramatická střecha o ploše 0,82 m2 umocňuje pocit postornosti vozu. 

Laminované sklo, ze kterého je vyrobena, zabraňuje nadměrnému zahřívání 

interiéru a zároveň chrání posádku před UV zářením. 

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.



Nejkrásnější panoráma najdete až tam, kde končí běžné silnice. Klene se dál, 

než odhaluje mapa. Objevte je 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. Bližší informace o výbavách, technických parametrech 

a nabídce motorizací získáte u prodejců vozů Škoda.

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: 

Arktos 6,5J x 16“ (na snímku) 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 interiér Floss 

(kůže/umělá kůže/látka) 

nebo Pulse s předními 

sportovními sedačkami. 

S programem Colour Line máte možnost zvýraznit 

netradiční koncept vozů Roomster a zároveň podtrhnout 

svou jedinečnost. Na výběr přitom máte z několika 

barevných variant střechy doplněných samolepicí fólií 

ve stejném odstínu. 

Nabízené barevné kombinace přinášíme na předposlední 

stránce v rámci přehledu vnějších laků.



V nových vozech Roomster Vás 

může chránit až šest airbagů: 

přední airbagy řidiče a spolu-

jezdce, 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 

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. 

Nová nabídka motorizací pro model Roomster vychází z potřeby 

chránit životní prostředí a neustále snižovat emise CO
2
. Benzinové 

motory 1,2 TSI vynikají pružností, nízkou hlučností a hospodárností. 

Dieselové motorizace dodávané vždy se systémem vstřikování 

common-rail mají kultivovaný tichý chod a mimořádně nízkou 

spotřebu paliva.

Nejvýkonnějším dieselovým motorem určeným pro 

nové vozy Roomster je přeplňovaný čtyřválec 

1,6 TDI CR DPF/77 kW.

K ESP (stabilizující systém), 

jehož součástí je vždy ASR 

(protiprokluzový systém), 

si můžete objednat 

prvky jako kontrola tlaku 

v pneumatikách a rozjezdový 

asistent. (Na snímku tlačítko 

pro deaktivaci ASR.)Nová sedmistupňová automatická 

převodovka DSG určená exkluzivně 

pro motorizaci1,2 TSI/77 kW je zárukou 

pohodové a přitom dynamické jízdy při 

příznivé spotřebě paliva.

Pokud chcete vozit dětskou 

sedačku na předním 

sedadle, je potřeba vůz 

vybavit deaktivací airbagu 

spolujezdce. Pak můžete 

tento airbag klíčkem 

vypnout.

Kola na snímku jsou pouze ilustrativní. Kola na snímku jsou pouze ilustrativní.



V nabídce výbav 

se objevuje řada 

novinek: nová 

navigace, rádia a MDI.

Rádio Swing je vybaveno duální 

anténou a přehrávačem hudebních CD, 

CD-MP3 a CD-WMA. 

Navigační systém 

Amundsen ovládáte 

prostřednictvím 

pětipalcového 

dotykového displeje.

Tempomat, který 

dokáže automaticky 

udržovat nastavenou 

rychlost, oceníte 

zejména při delších 

jízdách po dálnici. Klimatizace s elektronickou regulací Climatronic si 

poradí i s odmrazováním nebo odmlžováním skel.

MDI (Mobile Device Interface) 

představuje konektor, který 

umožňuje (pomocí propojovacích 

kabelů se zakončením pro iPod, 

Aux-in nebo USB) ovládat připojený 

externí přístroj přes rádio nebo 

navigační systém Škoda. 

Roomster Easy

Interiér Stone modrý nebo šedý, s přístrojovou deskou Onyx/Onyx

Roomster Style

Interiér Domino šedý nebo černý, s přístrojovou deskou Onyx/Onyx nebo Onyx/Stříbrnošedou

Roomster Atractive

Interiér Chess béžový s přístroj. deskou Onyx/Ivory nebo Chess černý s přístroj. deskou Onyx/Onyx

Mimořádná výbava

Interiér Pulse šedočerný se sport. sedadly a přístroj. deskou Onyx/Onyx nebo Onyx/Stříbrnošedou
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Kola ocelová 6,0J x 14" (pneu 185/65 

R14) s velkoplošnými kryty kol Castor

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

s velkoplošnými kryty kol Comoros

Bílá Candy uni1) Červená Corrida uni1) 2) Modrá Pacifi c uni2) 3) 5) Stříbrná Brilliant metalíza1) Rosso Brunello metalíza1) 2) 3)

Béžová Cappuccino metalíza1) 3) Modrá Aqua metalíza1) 2) Modrá Storm metalíza2) 3) Modrá Miami metalíza1) 2) Zelená Amazonian metalíza2) 3)

Hnědá Mocca metalíza2) 3) 5) Šedá Platin metalíza2) 3) Černá Magic s perleťovým efektem2) 3) Béžová Safari metalíza4) 5)

1)   v nabídce i se střechou a samolepicí 

fólií v černé barvě
2)   v nabídce i se střechou

a samolepicí fólií v bílé barvě
3)   v nabídce i se střechou, samolepicí fólií 

a zpětnými zrcátky ve stříbrné barvě
4)   exkluzivně pro Roomster Scout, který je 

v nabídce i ve všech ostatních barvách
5)   v nabídce od května 2010

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

(A) – platí pro verzi s automatickou převodovkou

Informace o nabídce motorizací pro vozy Roomster Scout získáte u prodejců vozů Škoda.

Motorizace Škoda Roomster
Komb. spotřeba

(l/100 km)

Komb. emise CO
2
 

(g/km)

1,2 HTP/51 kW 6,2 143

1,2 TSI/63 kW 5,7 134

1,2 TSI/77 kW 5,7 134

1,2 TSI/77 kW (A) 5,7 134

1,6 TDI CR DPF/66 kW 4,7 124

1,6 TDI CR DPF/77 kW 4,7 124

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



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 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.
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Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou záruku 

ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.




