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ŠkodaYeti



Ještě před chvílí jste možná vůbec netušili, že se to může stát.
Ale teď je všechno jinak. Právě jste objevili cestu od všedního k neobyčejnému…



Teď už se nemůžete vrátit. Cosi Vás vede dál. Až tam, kde končí silnice. 
Na Vaše otázky odpovídá ozvěna. A tajuplné příběhy ožívají…



Můžete šeptat, nebo jen tiše stát. Dívat se, nebo zavřít oči a vnímat 
ten opojný okamžik. Čas, kdy se tajné brány otvírají…



Možná už víte víc. O stínech, které zmizí s rozbřeskem. Nebo o znameních, 
která lze číst jen s otevřenou myslí. Ale nejspíš jste dnes odhalili úplně jiné tajemství…



… Každý den může být jedinečný. Můžete snít, a přitom zůstat pevně 
na zemi. S vozem pro neobyčejné každodenní cesty. Nová Škoda Yeti.



Tajemství osobitého designu modelu Yeti spočívá ve spojení robustního 

vzhledu a funkčních detailů. Zatímco výrazná maska chladiče jasně evokuje značku 

Škoda, další prvky přední části vozu dávají modelu Yeti nezaměnitelný svébytný 

charakter. Hlavní světlomety zasahují až do boků vozidla. Na jejich vnitřní straně 

jsou umístěny kruhové světlomety s funkcí denního svícení a mlhových světel. 

Yeti může být vybaven i bi-xenonovými světlomety s natáčením a mlhovými 
světlomety s Corner funkcí (na snímku). Také zadní svítilny zasahují velkou měrou 

do boků vozidla a při prosvícení nechybí tradiční písmeno C. 

Zcela novou dimenzi pak dá Vašim jízdám elektricky ovládané panoramatické 
střešní okno, které umožňuje vytvořit nad předními sedadly velký otevřený prostor. 



Když chcete odhalit jeho skutečné 
schopnosti, musíte se vypravit mimo běžné cesty. 

A klidně i do bláta a písku. Model Yeti s pohonem 4x4, 
který zajišťuje spojka Haldex 4. generace, a se systémem 
Off-road snadno překoná i obtížně sjízdné úseky. 

Za názvem Off-road se skrývá celý soubor funkcí jako 

asistent pro jízdu z kopce nebo rozjezdový asistent, 

přizpůsobení elektronických systémů ABS, ASR a EDS 

dané jízdní situaci a citlivější nastavení plynového pedálu.

Yeti představuje dokonalý mix komfortu i praktičnosti stejně jako sportovního stylu 
a elegance. Důkazem jsou například kryty pedálů z ušlechtilé oceli nebo výsuvné 
integrované ostřikovače světlometů. 



Za příjemným cestováním objevíte vyspělé technologie.
Yeti přináší široké možnosti, ať už jde o rádia, navigační systémy, 

přípravu pro telefon či multifunkční volanty. Ve výbavě může mít 

i MDI (Mobile Device Interface), což je konektor umístěný před 

řadicí pákou, který umožňuje připojit externí přístroj a ovládat 

ho tlačítky na rádiu, navigačním systému nebo multifunkčním 

volantu. Špičkové technologie představují samozřejmě i nabíze-

né motory, z nichž některé lze kombinovat s pohonem předních 

kol. Motorizace 1,2 TSI/77 kW bude v nabídce i s automatickou 
sedmistupňovou převodovkou DSG, která příznivě ovlivňuje 

spotřebu paliva. Kompletní přehled motorů včetně technických 

parametrů je součástí tohoto katalogu.

Multifunkční displej 
Maxi DOT se nachá-
zí uprostřed kombi 
přístroje.

Rádio Bolero je moderní 
audiosystém s mnoha funk-
cemi včetně integrovaného 
měniče na 6 CD. Dokonalý 
poslech Vám zajistí Sound 
System s 12 reproduktory 
a digitálním ekvalizérem.

Navigační systém Columbus nabízí mimo 
jiné také funkci navigace terénem. Díky ní 
si můžete nahrát a uložit trasu, kterou vůz 
projel mimo digitalizovanou silniční síť, 
tedy například po nezpevněných cestách.



Pokud existuje oblast, ve které je třeba mít od první 

chvíle jasno, pak je to bezpečnost. Žádný prostor 

pro tajnosti a překvapení. Měli byste vědět, že Yeti byl 

od začátku vyvíjen s ohledem na maximální ochranu 

posádky a ohleduplnost k chodcům. 

Zatímco airbag řidiče 
je ukrytý ve volantu, 

v přístrojové desce se 
nachází airbag spolu-

jezdce. Ten lze v případě 
potřeby deaktivovat, 

takže je možné umístit 
na přední sedadlo 

dětskou autosedačku. 

Boční airbagy vpředu 
chrání pánev a hrudník 

řidiče i spolujezdce 
v případě bočního nárazu. 
Výškově stavitelné přední 

hlavové opěrky WOKS 
mají za úkol chránit před 

zraněním krční páteře 
při nárazu zezadu.

Přední stěrače Aero stírají 
díky speciální konstrukci 

rovnoměrně po celé své délce.

Dvojitá sluneční clona 
pro řidiče a spolujezdce 
zajistí Vaši ochranu před 
oslňujícími paprsky 
současně zpředu a zboku. 

Třetí hlavová opěrka vzadu,  
výškově stavitelná, zvyšuje 
bezpečnost cestujícího 
na prostředním sedadle. 

Boční airbagy  vzadu, které 
se aktivují v případě bočního 
nárazu, chrání pánev a hrudník 
pasažérů na krajních sedadlech. 

Osvětlení nástupního 
prostoru Boarding Spots 
integrované ve vnějších 
zpětných zrcátkách Vám 
umožní vyhnout se například 
kalužím nebo kamenům, 
a nastoupit tak bezpečně 
do vozu i za naprosté tmy. 

Kolenní airbag řidiče 
chrání v případě nárazu před 
kontaktem se spodní částí 
přístrojové desky.

Alarm s hlídáním vnitřního 
prostoru, zálohovou sirénou 

a náklonovým čidlem je důležitým 
bezpečnostním prvkem z hlediska 

ochrany samotného automobilu.

 Hlavové airbagy, 
které vytvoří po aktivaci „stěnu“ 
před bočními okny, chrání hlavy 

cestujících vpředu i vzadu. 

Tlačítka aktivace/deaktivace některých 
funkcí jsou umístěna na liště ve spodní 
části středového panelu. Podle výbavy 

vozu se zde nachází např.: ASR, parkovací 
senzory, režim Off-road, kontrola tlaku 

v pneumatikách a parkovací asistent.



VarioFlex (koncept zadních sedadel) – tři samostatná zadní sedadla s možností jednotlivě je 
sklápět nebo vyjmout.

Upevňovací systém v zavazadlovém prostoru.

Při bližším prozkoumání modelu Yeti odhalíte jeho mimořádnou 
praktičnost. Vedle variabilního zavazadlového prostoru vůz nabízí 

i mnoho odkládacích míst a schránek v prostoru pro posádku.

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru.

Úložné schránky po stranách zavazadlového prostoru a posuvné 
háčky.

Síťový program nabízející několik variant uspořádání.



Odkládací schránka uprostřed 
horní části přístrojové desky.

Držák litrových lahví 
ve schránkách předních dveří.

Střešní nosič, stříbrný (v základním provedení je vůz vybaven střešním 
nosičem v černé barvě).

Sklopný stolek na zadní středové opěře. 

Vyjímatelný vak Unibag.

Dělicí síť oddělující prostor pro posádku od zavazadlového 
prostoru.

Středová konzola s držákem 
nápojů, odkládací přihrádkou 
a držákem na tužku.

Schránka na brýle umístěná 
ve stropním panelu.

Funkční paket pro loketní opěru Jumbo 
Box (popelník a držák 1,5litrové lahve). 



Jestli si pod pojmem komfort 
představujete neobyčejné pohodlí, pak 

je to v kategorii SUV právě Yeti, co dokáže 

Vaše představy bezezbytku naplnit. 

Objevíte jak nečekanou prostornost, tak 

i mimořádnou variabilitu. A samozřejmě 

také nebývale příjemný pocit z ovládání 

vozu. Přístrojová deska byla navržena 

speciálně pro model Yeti a ovládací prvky 

najdete bez hledání přesně tam, kde je 

očekáváte. O jízdní pohodlí celé posádky 

se stará i řada komfortních doplňků, které 

se nacházejí již v základní výbavě vozu 

nebo v nabídce výbav na přání.

Elektrické ovládání  
sedadla řidiče s pamětí. 

Climatronic  
– dvouzónová klima-
tizace s elektronickou 

regulací včetně 
pachového filtru 

a automatické cirkulace. 

Maxi DOT se zobrazením 
pokynů funkce 
parkovacího asistenta. 

Tempomat pro auto-
matické udržování 
konstantní rychlosti.

SunSet – skla 
s vyšším stupněm 

tónování v zadní 
části vozu.



Výbavová verze Ambition představuje výbornou alternativu pro ty, kteří 

touží po sportovním stylu a zároveň po vyšším komfortu a bezpečnosti. 

Interiér Spirit čalouněný látkou nabízíme ve dvou barevných variantách: 

Onyx-modrá nebo Onyx-stříbrná. Přístrojovou desku, která je dodávána v prove-

dení černá-černá nebo černá-šedá, zdobí dekor Quartz. Ke standardní výbavě 

verze Ambition dále patří například malý kožený paket (tříramenný volant, hlavice 

řadicí páky a madlo ruční brzdy), chromované vnitřní kličky dveří, sklopný stolek 

na zadní středové opěře, multifunkční displej Maxi DOT, rádio Blues, třetí hlavová 

opěrka vzadu, sedm airbagů, upevňovací systém v zavazadlovém prostoru s posuv-

nými háčky a kola z lehké slitiny Moon 7,0J x 16".

Výbavová verze Experience je určena těm, kteří hledají vysoký komfort, 

mimořádnou praktičnost a maximální bezpečnost. Interiér Dune čalouněný látkou 

si můžete vybrat ze dvou barevných variant: Onyx nebo Gobi Sand. Přístrojovou 

desku, která je dodávána v provedení černá-černá nebo černá-Gobi Sand, zdobí 

dekor Cosmic. Ke standardní výbavě verze Experience dále patří například 

čtyřramenný kožený multifunkční volant pro ovládání rádia, výškově nastavitelná 

a vyhřívaná přední sedadla s bederními opěrami, rádio Swing 2 DIN, dvouzónová 

klimatizace Climatronic, signalizace vzdálenosti při parkování vzadu, kontrola tlaku 

v pneumatikách a kola z lehké slitiny Dolomite 7,0J x 17".



Kola z lehké slitiny s leštěným povrchem 
Annapurna 7,0J x 17" (pneu 225/50 R17)

Kola z lehké slitiny Spitzberg 7,0J x 17" 
(pneu 225/50 R17)

Kola z lehké slitiny Moon 7,0J x 16" 
(pneu 215/60 R16)

Kola z lehké slitiny Spectrum 7,0J x 16" 
(pneu 215/60 R16)

Kola z lehké slitiny Dolomite 7,0J x 17" 
(pneu 225/50 R17)

Kola ocelová 7,0J x 16" s velkoplošnými 
kryty Rif (pneu 215/60 R16)

Základní výbavová verze „Yeti“ a vyšší výbavová verze Active 

zcela odpovídají charakteru modelu Yeti. Nabídnou Vám komfort, který převyšuje 

třídu kompaktních SUV, ale zároveň Vás osloví i jednoduchou elegancí. Interiér 
Reflex čalouněný látkou je k dispozici v barvě Onyx. Přístrojovou desku, která je 

dodávána v provedení černá-černá, zdobí dekor Graphit. Ke standardní výbavě 

verzí „Yeti“ a Active dále patří například výškově nastavitelná přední sedadla, 

elektrické ovládání vnějších zpětných zrcátek a oken vpředu, ESP, čtyři airbagy, 

VarioFlex (koncept zadních sedadel) a ocelová kola 7,0J x 16" s velkoplošnými 

kryty Rif. Standardem verze Active jsou navíc mimo jiné i tónovaná skla, klimatizace 

s automatickou regulací Climatic a funkce Off-road (pro vozy s pohonem 4x4).



Doporučení pro kombinace barev:                  � �    velmi dobrá                 �   dobrá 

Barva Kód barvy
Interiér

Onyx Onyx-modrá Onyx-stříbrná Gobi Sand

Bílá Candy uni 9P9P � � � � � � � 

Červená Corrida uni 8T8T � � � � �  �

Modrá Pacific uni Z5Z5 � � � � � � � �

Stříbrná Brilliant metalíza 8E8E � � � � � � � 

Béžová Cappuccino metalíza 4K4K � � � � � � � �

Hnědá Mato metalíza 1M1M � � � � � � �

Rosso Brunello metalíza X7X7 � � � � � � � �

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

Zelená Amazonian metalíza 7R7R � � � � � � 

Modrá Aqua metalíza 3U3U � � � � � � � 

Šedá Platin metalíza 2G2G � � � � � � � �

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

Černá Magic s perleťovým efektem 1Z1Z � � � � � � � �

Interiér Reflex – „Yeti” a Active
látka Onyx

Interiér Spirit – Ambition
látka Onyx-modrá

Interiér Spirit – Ambition
látka Onyx-stříbrná

Interiér Dune – Experience
látka Onyx

Interiér Dune – Experience
látka Gobi Sand

Interiér Antilope – Ambition a Experience
Alcantara/kůže/umělá kůže Onyx

Interiér Antilope – Ambition a Experience
Alcantara/kůže/umělá kůže Gobi Sand

Interiér Lynx – Ambition a Experience
kůže/umělá kůže Onyx

Interiér Lynx – Experience
kůže/umělá kůže Gobi Sand

 * V nabídce do září 2009.

Béžová Cappuccino metalíza Hnědá Mato metalíza

Červená Corrida uni Modrá Pacific uni

Šedá Platin metalíza

Modrá Storm metalíza Zelená Amazonian metalíza

Stříbrná Brilliant metalíza

Bílá Candy uni

Modrá Aqua metalíza

Rosso Brunello metalíza

Černá Magic s perleťovým efektemŠedá Anthracite metalíza*



4x2 4x4
Motor 1,2 TSI/77 kW# 2,0 TDI CR DPF/81 kW# 1,8 TSI/118 kW 2,0 TDI CR DPF/81 kW# 2,0 TDI CR DPF/103 kW 2,0 TDI CR DPF/125 kW#

zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, 2x OHC vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem 
s nastavitelnou geometrií lopatek, 2x OHC

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 2x OHC  

vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou 
geometrií lopatek, 2x OHC

Počet válců 4 4 4 4 4 4

Zdvihový objem (cm3) 1197 1968 1798 1968 1968 1968

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 77/5000 81/4200 118/4500-6200 81/4200 103/4200 125/4200

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 175/1500–3500 250/1500–2500 250/1500-4500 250/1500–2500 320/1750–2500 350/1750–2500

Exhalační norma EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5

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

Provozní vlastnosti

Maximální rychlost (km/h) 175 (173) 177 200 174 190 201

Zrychlení 0–100 km/h (s) 11,8 (12,0) 11,6 8,4 12,2 9,9 8,4

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) – (–) – 10,1 – 7,6 –

– mimo město ( l/100 km) – (–) – 6,9 – 5,2 –

– kombinovaná (l/100 km) 6,8 (6,7) 5,3 8,0 6,0 6,1 6,0

Emise CO2 (g/km) 159 (155) 139 189 159 159 159

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Pohon

Druh pohon předních kol pohon předních kol trvalý pohon všech 4 kol trvalý pohon všech 4 kol trvalý pohon všech 4 kol trvalý pohon všech 4 kol

Spojka hydraulicky ovládaná, jednokotoučová
(dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

spojka Haldex spojka Haldex spojka Haldex spojka Haldex

Převodovka mechanická 6stupňová, plně synchronizovaná 
(automatická 7stupňová DSG**)

mechanická 5stupňová, 
plně synchronizovaná

mechanická 6stupňová, plně synchronizovaná
    

Hmotnost

Pohotovostní hmotnost s řidičem (kg)*** – (–) – 1520 – 1545 –

Užitečná hmotnost bez řidiče (kg) 545 545 545 545 545 545

Celková hmotnost (kg) – (–) – 2065 – 2090 –

Nebrzděný přívěs (max. kg) – – 650 – 650 –

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) – – 1600 – 1600 –

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová

Součinitel odporu vzduchu Cw 0,37

Podvozek 

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

Zadní náprava víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Dual Rate

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

– vzadu kotoučové

Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem

Kola 7,0J x 16"; 7,0J x 17"

Pneumatiky 215/60 R16; 225/50 R17

Náplně

Objem palivové nádrže (l) 60

 # Údaje u těchto motorizací nejsou finální – jedná se o předběžná data. 

 * Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.

 ** V nabídce od února 2010. 

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

 ( ) Platí pro automatickou převodovku. 

 – Údaje nebyly v době tiskové uzávěrky k dispozici. 

Technické údaje

Škoda Yeti s pohonem předních kol (motorizace 1,2 TSI/77 kW 
a 2,0 TDI CR DPF/81 kW)

Škoda Yeti s pohonem 4x4 a spojkou Haldex 4. generace (motorizace 
1,8 TSI/118 kW a 2,0 TDI CR DPF/81 kW; 103 kW a 125 kW)



Škoda originální příslušenství představuje rozšířenou 

nabídku mimořádných výbav. Podle svých potřeb a přání si můžete 

vybrat nejrůznější doplňky, které podtrhnou image Vašeho vozu, zvýší 

jeho praktičnost, zpříjemní cestování či znásobí přepravní kapacitu. 

V sortimentu Škoda originálního příslušenství najdete dekorativní lišty, 

kola z lehké slitiny, kožené doplňky, autokoberce, rádia a navigační 

systémy, střešní nosiče, dětské autosedačky a mnoho dalšího. 

A nechybí ani plyšový Yeti. Kompletní přehled našich produktů 

přinášíme v samostatném katalogu příslušenství, který Vám poskytne 

každý autorizovaný servisní partner Škoda.  
Plastová vana do zavazadlového prostoru 
se zvýšenou 15cm hranou a nápisem „Yeti“.

Dětská autosedačka 
ISOFIX G 0/1 pro bezpečné 
cestování malých pasažérů.

Všeobecné informace

Tažné zařízení pro 
přívěs o hmotnosti až 
1 800 kg.

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 nej-
hustějších 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 úrovně oprav a péče o zákazníka: Vždy, když si Váš vůz Škoda „říká“ 
o servis, zavolejte nám a dohodneme s Vámi individuální termín. Tak si pro Vás 
zajistíme dostatek času, abychom Vám mohli věnovat maximální péči. Auto-
rizo vaní servisní partneři Škoda disponují špičkovým dílenským vybavením 
a diagnostickými systémy, které společně s výrobcem předepsanými technologic-
kými postupy zajišťují dokonalou funkčnost a spolehlivost Vašeho vozu. 

Komplexní nabídka služeb:

ŠKODA ASSISTANCE

Stane-li se Vaše vozidlo z jakýchkoliv důvodů nepojízdným, volejte kdykoliv 
(24 hodin denně 365 dní v roce) centrálu „Škoda Assistance“: 
v ČR: 800 120 000 v zahraničí: +420 261 104 666
Pracovníci centrály Vám ochotně zprostředkují potřebnou pomoc. 

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA MOBILITY

K tomu, aby jízda s Vaším vozem byla vždy bezpečná a příjemná, přispívá mimo 
jiné i doživotní záruka mobility. V případě závady na Vašem vozidle je Vám 
v rámci záruky mobility prostřednictvím centrály „Škoda Assistance“ poskytnut 
bezplatně příjezd servisního vozidla na místo poruchy, případný odtah k nej-
bližšímu autorizovanému servisnímu partnerovi a v případě potřeby i další 
služby pro posádku vozidla, například přenocování v hotelu, náhradní vozidlo či 
náhradní doprava. Podmínkou platnosti doživotní záruky mobility je provádění 
servisních prohlídek v síti 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 záruce 
mobility získáte také u autorizovaných servisních partnerů Škoda nebo na Škoda 
Auto Info-line 800 600 000. 

ZÁRUKA MOBILITY PREMIUM 

Součástí služeb poskytovaných k novému vozu (převzatému zákazníkem 
od 25. 5. 2009) je Záruka mobility Premium. Pokud se ocitnete v situaci způ-
sobené i vlastním zaviněním, kdy prostě neodjedete, jako například v případě 
nedostatku/záměny paliva, defektu pneumatiky, zamknutých nebo ztracených 
klíčů, vybité autobaterie, přijedeme za Vámi, ať jste kdekoliv na území České 
repu bliky či ostatních evropských států, a pomůžeme vyřešit Vaši nepříjemnou 
situaci. Stačí zavolat na centrálu „Škoda Assistance“, 24 hodin denně 365 dní 
v roce. Další podrobnosti o nabídce naleznete na www.skoda-auto.cz 
a u autorizovaných servisních partnerů Škoda.

VYZVEDNUTÍ A PŘISTAVENÍ VOZU

Je-li pro Vás překážkou přistavit vůz do servisu, autorizovaný servisní partner 
s Vámi dohodne termín a vůz si u Vás vyzvedne. Po provedení servisních úkonů 
jej přistaví zpět.

NÁHRADNÍ VOZIDLO

Po dobu opravy nebo údržby Vašeho vozu Vám autorizovaný servisní partner 
Škoda může poskytnout náhradní vozidlo. 

Záruky výrobce 
1. Záruka 2 roky na věcné a právní vady
2. Záruka 3 roky na vady laku
3. Záruka 12 let na neprorezavění karoserie 

Prodloužená záruka
U vozů Škoda Yeti podobně jako u ostatních modelových řad si můžete 
za příplatek jako mimořádnou výbavu objednat k vozu záruku prodlouženou 
o 3. a 4. rok s volbou limitu najetých kilometrů (do 60 000 nebo 120 000 km). 
V době trvání prodloužené záruky máte právo na bezplatné, včasné a řádné 
odstranění oprávněně reklamovaných vad dle platných obchodních podmínek. 
Více informací naleznete na www.skoda-auto.cz a u svých autorizovaných 
prodejců vozů Škoda. 

Proměnlivý servisní interval
U nových modelů značky Škoda může být uplatněn proměnlivý servisní interval 
(WIV). Při dodržení předepsaných podmínek umožňuje systém WIV prodloužit 
servisní interval až na maximálně 30 000 km. Časový limit mezi servisními 
prohlídkami je stanoven maximálně na dva roky. Délka intervalu servisních 
prohlídek závisí na režimu provozu vozidla. Řidič je vždy včas informován 
prostřednictvím panelu přístrojů o nutnosti provedení servisní prohlídky. 
O možnostech nastavení proměnlivého servisního intervalu na Vašem voze 
se informujte u svého nejbližšího servisního partnera Škoda. 

Škoda originální příslušenství 
Každý vůz získává jedinečnost, individualitu a osobitý styl také díky originálnímu 
příslu šen ství, které tvoří volitelnou výbavu. Vozy Škoda Yeti 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, kola z lehké slitiny rozšiřující nabídku mimořád-
ných výbav, mechanické zabezpečení a celá škála příslušenství zvyšující užitnou 
hodnotu a individualitu vozu. Bližší informace o sortimentu Škoda originálního 
příslušenství najdete v katalogu příslušenství vozu Yeti. 

Škoda originální díly 
Škoda originální díly jsou identické s díly, které byly použity při montáži vozu 
Škoda. 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.
Bezpečnost: Každý díl a součástka na automobilu má svůj význam a na někte-
rých přímo závisí bezpečnost jízdy. Důkazem naší péče o bezpečnost je například 
konstrukce karoserie, airbagy, bezpečnostní pásy a především brzdová soustava. 
Na kvalitě a provozní účinnosti brzd, zejména v extrémních podmínkách, závisí 
životy všech účastníků silničního provozu. 
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 nezamě-
řuje 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 zaří-
zení 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 výměnu opotřebovaných dílů bez zbytečných 
komplikací.
Dlouhá životnost: Použití materiálů prvotřídní kvality a špičková technologie 
výroby Škoda originálních dílů zaručují jejich maximální spolehlivost a dlouhou 
životnost. Důkazem je prodloužení záruční doby Škoda originálních tlumičů 
výfuku na 4 roky. Záruka se vztahuje na tlumiče výfuku, na vozy Škoda Fabia, 
Roomster, Octavia, Superb a Yeti, prodané po 1. lednu 2006 jako Škoda origi-
nální díly.
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. Získáváte tak záruku, že díly namontované do Vašeho vozu budou 
spolehlivé, funkční a bezpečné.
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 znečišťová ním vody. Použité díly a komplety jsou 
detailně rozebrány, vyčištěny a proměřeny. Součástky schopné renovace jsou 
renovovány, ostatní jsou nahrazeny novými. Celý tento proces přispívá k ochraně 
životního prostředí.

Informace na internetu
Internetová prezentace na adrese www.skoda-auto.cz Vám díky prodrobnému 
popisu všech modelových verzí, doplněnému množstvím fotografií, usnadní 
rozhodování při koupi nového vozu. Program konfigurátor Vám poskytne mož-
nost nezávazně 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 pomůže s výběrem vhodného prodejce, u kterého si 
lze nový vůz přímo objednat. 

Škoda Finance 
Pokud se rozhodnete pro vůz Škoda Yeti, s jeho financováním Vám pomůže 
ŠkoFIN. Tato společnost nabízí řešení jak soukromým osobám, tak podnikatelům. 
V rámci značkové produktové řady Škoda Finance můžete využít leasingové 
i úvěrové financování. Prostřednictvím autorizovaného prodejce vozů Škoda 
můžete sjednat a podepsat smlouvu, seznámit se s produktovou nabídkou či 
výhodnými akčními nabídkami ŠkoFINu. Ty jsou časově omezené, přinášejí ale 
výjimečné a zajímavé benefity. Více informací získáte také na internetové stránce 
www.skofin.cz.

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, špič-
kovou úroveň péče o zákazníka, portfolio služeb odpovídající specifickým poža-
davkům velkoodběratelů a vysokou kvalitu vozů, příslušenství a servisu, která je 
zárukou nízkých nákladů na provoz a držení Vašeho vozového parku.



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

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

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

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

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

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

čistého životního prostředí při současném zajištění mobility a spokojenosti svých zákazníků. 

Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu Škoda Auto 
o trvale udržitelný vývoj společnosti a šetrný přístup k životu a přírodě.

Škoda 
       ZÁRUKA 
       PLUS

Objednejte si prodlouženou záruku 
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.


