
SIMPLY CLEVER

Nová ŠkodaRoomster

UŽÍVEJTE SI NOVÉ PERSPEKTIVY



JINÝ POHLED NA DESIGN „Vpředu kokpit, vzadu obývací pokoj.“ Bylo to neobvyklé zadání, které přineslo řadu

neobvyklých otázek: Může být takový vůz praktický a přitom mít styl? Může funkčnost

existovat v dokonalém souladu s krásou? Mohou mít cestující své pohodlí, zatímco si

řidič užívá jízdy? Naši designéři nejen našli dost odvahy, aby si tyto otázky položili, ale

dokázali na ně i odpovědět. Výsledkem je Škoda Roomster. Vůz se zcela novou kon-

cepcí, který Vám přinese naprosto nečekané zážitky z jízdy. Roomster změnil náš úhel

pohledu na svět. Teď je připraven změnit i Váš.
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PODÍVEJTE SE ZBLÍZKA
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Působivý styl, moderní technologie a absolutní praktičnost jsou

hlavními znaky vozu Škoda Roomster. Zatímco Váš pohled putu-

je po půvabném laku a elegantním chromování, jeden po

druhém se Vám odhalují jedinečné detaily: nápadné linie

předních světlometů a mlhovky s Corner funkcí, nezaměnitelná

maska chladiče, unikátní profil okna s chytře zapuštěnou klikou,

charakteristický design zadních světel. Nápad střídá nápad.

Dívejte se pozorně. Stále je co objevovat.



VYCHUTNEJTE SI VÝHLED
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Protáhlé čelní sklo vozu Škoda Roomster našlo svou inspiraci v dynamických
liniích tryskových letadel. Usedněte za volant a uvidíte, jak se koncept „vpředu
kokpit“ odráží v každém designovém prvku. Výkon a bezpečí jsou prvořadé.
Výškově i vertikálně nastavitelný volant, čelní a boční airbagy, perfektní
ergonomie, tónovaná skla a výškově nastavitelné sedadlo řidiče Vám zajistí
pocit naprostého pohodlí, jistoty a kontroly.



ŠIROKOÚHLÝ KOMFORT
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Když nastoupíte do zadní části vozu Škoda Roomster, okamžitě si uvědomíte,
jak dokonale se podařilo uskutečnit záměr designérů vytvořit vzadu „obývací
pokoj“. Najdete tu prostor, kde se dá přemýšlet, kde se volně dýchá a kde se dá
žít. Uvolněte se a vychutnávejte si panoramatickou střechu nad hlavou, nápoj
v držáku na dosah ruky a spoustu místa pro nohy. Tříbodové bezpečnostní
pásy a hlavové airbagy dodají Vaší mysli klid. Vyvýšená sedadla jako v kině
a velká nízkoprofilová okna dopřejí velkolepý výhled i těm nejmenším cestu-
jícím. Vše se točí kolem světla a prostoru, jistoty a bezpečí, pohodlí a klidu.
Vítejte v životním stylu zvaném Roomster.



NOVÝ DEN Volným tempem na pláž nebo rychle do práce. Vyvenčit psa nebo vyzvednout děti. Zmizet na

celý víkend nebo jen tak vyrazit do přírody. Sami nejlépe víte, že Vaše potřeby se neustále mění.
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NOVÝ VZHLED

Systém sedadel VarioFlex se stará o to, aby se Vám Roomster dokázal vždy maximálně přizpůsobit.

Navrhnout stoprocentní flexibilitu nebylo vůbec jednoduché. Využívat ji bude pro Vás hračka.



DÍVEJTE SE NA ŽIVOT JINAK
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Rozšiřte si obzory a nebojte se je překonat. Připevněte na nosiče jízdní kola a dejte sbohem vyšlapaným

cestičkám. Nasaďte závěsné zařízení, připojte přívěs nebo člun a můžete brázdit hlavní i vedlejší silnice.

Usaďte své děti do bezpečnostních sedaček a vezměte je na největší dobrodružnou cestu jejich života.

Škoda originální příslušenství udělá z Vašeho vozu Roomster základní výbavu pro každý den. Využijte jej

naplno. Vytvořte prostor pro své přátele, rodinu, koníčky, vášně. Vytvořte prostor pro život.



TECHNICKÉ ÚDAJE



SIMPLY CLEVER

Podívejte se na věci z jiného úhlu. Podívejte se pozorněji.

Roomster čeká, až Vám bude moci odhalit svá tajemství.

Nedaří se Vám obrázek rozpoznat? Držte jej před očima, jako byste četli knihu. Zaostřete svůj pohled na imaginární bod umístěný daleko za stránkou. Pomalu vzdalujte stránku od sebe, než se skrytý obrázek objeví. 

ZMĚŇTE PERSPEKTIVU



www.skoda-auto.cz

RO
 0

01
 1

5 
02

/0
6

Váš prodejce vozů 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.


