
ŠKODA Yeti

SIMPLY CLEVER



Objevte nepoznaný svět plný zážitků s vozem ŠKODA Yeti.



Některá místa na mapě nenajdete.



Malá dobrodružství mohou čekat hned za Vaším domem.



Perfektní pro dlážděné cesty, nákupní zóny i do městské džungle.



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). 

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

Zadní svítilny 
zasahují velkou 
měrou do boků 
vozidla a při pro-
svícení nechybí 
tradiční písmeno C.



Když chcete odhalit jeho skutečné schopnosti, musíte 
se vypravit mimo běžné cesty. A klidně i do sněhu 
a štěrku. Yeti ve verzi 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, multifunkční volanty či přípravu pro telefon, 
která je k dispozici ve verzi GSM II pro přístroje s Bluetooth 
a GSM III pro telefony podporující navíc také rSAP (remote 
SIM Access Profi le). Ve výbavě může mít i MDI (Mobile Device 
Interface), což je zařízení s konektorem umístěným před řadicí 
pákou, které umožňuje připojit externí přístroj a ovládat ho 
tlačítky na rádiu, navigačním systému nebo multifunkčním 
volantu. Špičkové technologie představují samozřejmě 
i nabízené motory, z nichž některé lze kombinovat s pohonem 
předních kol. Kompletní přehled motorů včetně technických 
parametrů je součástí tohoto katalogu.

Funkce doporučení 
zařazení rychlost-
ního stupně 
se zobrazuje 
v pravém horním 
rohu Maxi DOTu 
nebo na displeji 
palubního 
počítače.

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, který 
umožňuje příjem DAB (Digital Audio 
Broadcast), 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.



Zatímco airbag řidiče 
je ukrytý ve volantu, 

v přístrojové desce 
se nachází airbag 

spolujezdce. 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.

K Vaší bezpečnosti zejména při delších 
jízdách po dálnici přispívá systém 

rozpoznání únavy, který vyhodnocuje 
při rychlosti nad 65 km/h údaje získané 

ze senzorů posilovače řízení. Když 
systém zaznamená chování, které 

může být známkou únavy řidiče (např. 
intenzivnější korekce směru volantem), 

doporučí Vám přestávku, třeba na kávu.

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

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. 

Alarm s hlídáním vnitřního 
prostoru, zálohovou sirénou 

a náklonovým čidlem je důležitým 
bezpečnostním prvkem z hlediska 

ochrany samotného automobilu.

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

Hlavové airbagy, 
které vytvoří po aktivaci 

„stěnu” před bočními okny, 
chrání hlavy cestujících 

vpředu i vzadu. 

Tlačítka aktivace/deaktivace některých 
funkcí najdete na liště ve spodní části 

středového panelu. Podle výbavy vozu 
jsou to např.: ASR, parkovací senzory, 

režim Off-road, kontrola tlaku 
v pneumatikách a parkovací asistent.

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.



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

Úložné schránky po stranách zavazadlového prostoru 
a posuvné háčky.

Síťový program nabízející několik variant uspořádání. 

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.



Držák litrových lahví 
ve schránkách předních dveří.

Odkládací schránka uprostřed 
horní části přístrojové desky.

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

Sklopný stolek na zadní středové opěře. 
Vyjímatelný vak Unibag.

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). 

Sklopné stolky s držáky 
na nápoj zabudované 
v opěradlech obou předních 
sedadel.

Jednoduše sklopné opěradlo předního 
sedadla spolujezdce, které zvyšuje 
užitnou hodnotu vozu.



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. 

Vnější zpětná zrcátka 
s automatickým sklápěním 
po uzamčení vozu.

Elektrické ovládání 
sedadla řidiče s pamětí. 

Climatronic – dvouzónová 
klimatizace s elektronickou 
regulací, včetně pachového 

fi ltru a automatické cirkulace, 
s možností dálkového 

ovládání nezávislého topení. 

Tempomat pro auto-
matické udržování 
konstantní rychlosti.

SunSet – skla 
s vyšším stupněm 

tónování v zadní 
části vozu.

Maxi DOT 
se zobrazením pokynů 
funkce parkovacího 
asistenta.

Elektricky vyhřívané čelní 
sklo, které si rychle poradí 
s námrazou i zamlžením. 



Vozy v provedení GreenLine 
mohou být vybaveny koly z lehké 
slitiny Nevis 7,0J x 16" (na snímku). 
Verze Active je standardně 
dodávána s celoplošnými 
kryty kol Rif a verze Ambition 
a Elegance s koly z lehké slitiny 
Moon. Všechna kola pro vozy 
Yeti GreenLine mají speciální 
pneumatiky 205/55 R16 
s nízkým valivým odporem.

Vozy jsou vybaveny 16" koly 
z lehké slitiny Moon (verze 
Ambition a Elegance) nebo 

16" ocelovými koly s kryty 
Rif (Active). Všechna kola 

doplňují pneumatiky 
s nízkým valivým odporem. 

(Na snímku kolo Moon.)

Originální plaketka 
GreenLine se nachází 
jak na pátých dveřích, 
tak i na přídi vozu.

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 auto-
mobilu k dobíjení akumulátoru.

Yeti GreenLine je v nabídce s dieselovým motorem 1,6 TDI CR DPF/77 kW, 
který je sám o sobě zárukou hospodárné a přitom svižné jízdy. Systém 
Start-Stop, funkce rekuperace, pneumatiky s nízkým valivým odporem 
a specifi cké úpravy vedoucí k nižšímu koefi cientu odporu vzduchu, jako 
jsou například snížení podvozku a aerodynamické úpravy spodní části 
vozu, pomáhají dosáhnout kombinované spotřeby 4,6 l/100 km při emisích 
CO2 119 g/km. Verze GreenLine jsou dodávány ve třech výbavových 
stupních: Active, Ambition a Elegance (viz výbavy).

ŠKODA Yeti GreenLine je připravená na cesty do přírody a zároveň šetrná k životnímu prostředí.

Ekonomický provoz a nižší emise CO2 Vám nabízí i Yeti 
vybavený paketem Green tec, se kterým získáte prvky jako 
systém Start-Stop, funkci rekuperace a speciální pneumatiky 
s nízkým valivým odporem. Paket Green tec je určen pro 
motorizace s pohonem předních kol 1,4 TSI/90 kW (benzin) 
a 2,0 TDI CR DPF/103 kW* (diesel). Vozy jsou dodávány 
ve výbavových stupních Active, Ambition a Elegance (viz 
výbavy). Navíc si k nim můžete vybrat doplňky ze široké 
nabídky mimořádných výbav. 

Zelené „I” v názvu 
motoru na pátých 
dveřích je unikátním 
prvkem vozů 
s paketem Green tec.

* Vyjma výbavové verze Active.



Připravte se na setkání s výjimečností. ŠKODA Yeti Laurin & Klement.



Stylový interiér verze Laurin & Klement je dodáván s koženými potahy sedadel se stříbrným prošitím. Obložen je buď černým dekorem „Piano Lack”, nebo imitací dřeva. Tříramenný
multifunkční volant, který umožňuje ovládání rádia a telefonu, hlavice a manžeta řadicí páky, madlo ruční brzdy, a dokonce i Jumbo Box jsou rovněž provedeny v kůži. Všechny zmíněné
kožené prvky mají navíc stříbrné prošití, stejně jako textilní vkládané koberce. Opěradla předních i zadních sedadel a lištu na přístrojové desce zdobí logo Laurin & Klement.

Plaketka Laurin & Klement, díky které můžete
vůz jednoznačně identifi kovat, zdobí oba přední
blatníky.

Boční ochranné lišty dveří s ozdobným chromovým proužkem chrání 
karoserii před poškozením a zároveň podtrhují exkluzivitu vozu.

Dekorativní prahové lišty s vložkou z ušlechtilé oceli
a nápisem Laurin & Klement jsou nejen originálním,
ale i praktickým doplňkem, který chrání prahy před
poškrábáním.

17" kola z lehké slitiny Annapurna 
ve dvoubarevném provedení, 
která jsou charakteristickým 
prvkem vozu, upoutají svým 
atraktivním designem.

Originální detaily, exkluzivní doplňky a nebývalý komfort, to vše Vám nabízí nejvyšší výbavová verze
Laurin & Klement. Vedle prvků určených výhradně pro tuto verzi vozu se můžete těšit na další skvělou
standardní výbavu, k níž patří mimo jiné i bi-xenonové světlomety s funkcí AFS, stříbrný střešní nosič,
SunSet, rádio Bolero a síťový program. Vůz je k dispozici ve vybraných motorizacích s pohonem 4x4 i 4x2
a ve všech nabízených metalických barvách.



Výbavová verze Elegance 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 Elegance 
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 vzdále-
nosti při parkování vzadu, kontrola tlaku v pneumatikách a kola z lehké 
slitiny Dolomite 7,0J x 17".

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 provedení 
černá-černá nebo černá-šedá, zdobí dekor Quartz. Ke standardní výbavě 
verze Ambition dále patří například výškově nastavitelná přední sedadla, 
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 posuvnými 
háčky a kola z lehké slitiny Moon 7,0J x 16".



Kola z lehké slitiny s leštěným povrchem 
Annapurna 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 Nevis 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)

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

Interiér Sport v barvě černo-červené (na snímku) nebo černo-stříbrné, s dekorem Quartz 
a se sportovními předními sedadly s bederními opěrami.

Základní výbavová verze Easy a vyšší výbavová verze Active zcela odpovídají 

charakteru modelu Yeti. Nabídnou Vám komfort, který převyšuje třídu kompakt-

ních SUV, ale zároveň Vás osloví i jednoduchou elegancí. Interiér Refl ex 

čalouněný látkou je k dispozici v barvě Onyx. Přístrojovou desku, která je 

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

verzí Easy a Active dále patří například výškově nastavitelné sedadlo řidiče, 

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

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

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

klimatizace a funkce Off-road (pro vozy s pohonem 4x4) a asistent rozjezdu 

do kopce (pro vozy s pohonem 4x4 a automatickou převodovkou DSG).



Barva Kód barvy Interiér Střecha

Onyx Onyx-modrá Onyx-stříbrná Gobi Sand Bílá Candy Stříbrná Brilliant Béžová Cappuccino Šedá Platin Černá Magic

Bílá Candy uni 9P9P � � � � � � � – � � � � �

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

Modrá Pacifi c uni Z5Z5 � � � � � � � � � � � � � –

Zelená Malachite metalíza 0G0G � � � � � � � � � � � � �

Modrá Lava metalíza 0F0F � � � � � � � � � � � � � � –

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

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

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

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

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

Modrá Shark metalíza H3H3 � � � � � � � � – – � � �

Oranžová Terracotta metalíza 0H0H � � � � � � � � � � � �

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

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

Doporučení pro kombinace barev:                  � �  velmi dobrá                 �  dobrá                  –   nelze objednat

Interiér Reflex – Easy a Active
látka Onyx

Interiér Dune – Elegance
látka Gobi Sand

Interiér Lynx* – Elegance
kůže/umělá kůže Gobi Sand

Interiér Spirit – Ambition
látka Onyx-modrá

Interiér Antilope* – Ambition a Elegance
Alcantara/kůže/umělá kůže Onyx

Interiér Sport* – Ambition a Elegance
látka Onyx-stříbrná

Interiér Spirit – Ambition
látka Onyx-stříbrná

Interiér Antilope* – Ambition a Elegance
Alcantara/kůže/umělá kůže Gobi Sand

Interiér Sport* – Ambition a Elegance
látka Onyx-červená

Interiér Dune – Elegance
látka Onyx

Interiér Lynx* – Ambition a Elegance
kůže/umělá kůže Onyx

Ukázky barevných kombinací
z nabídky mimořádných výbav

Oranžová Terracotta metalíza Černá Magic s perleťovým efektem

Šedá Platin metalíza

Hnědá Mato metalíza
se střechou Béžová Cappuccino

Černá Magic s perleťovým efektem
se střechou Šedá Platin

Bílá Candy uni
se střechou Černá Magic

Červená Corrida uni 
se střechou Bílá Candy

Modrá Lava metalíza
se střechou Stříbrná Brilliant

Červená Corrida uni Modrá Pacifi c uniBílá Candy uni

Modrá Storm metalíza

Zelená Malachite metalíza Modrá Lava metalíza

Hnědá Mato metalíza

Rosso Brunello metalízaBéžová Cappuccino metalíza

Modrá Shark metalíza

Stříbrná Brilliant metalíza

* Mimořádná výbava.

Lynx interior – L&K
kůže/umělá kůže Onyx



Technické údaje
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  Uvedené údaje (vyjma hodnot označených **/***) platí pro základní model bez mimořádných výbav.

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

 ** Při pohotovostní hmotnosti vozidla s mimořádnou výbavou do 1505 kg. 

 *** Při pohotovostní hmotnosti vozidla s mimořádnou výbavou nad 1505 kg.

 ( ) Platí pro vůz s automatickou převodovkou.

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová

Součinitel odporu vzduchu Cx 0,37; GreenLine: 0,361

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"; GreenLine a Green tec: 7,0J x 16"

Pneumatiky 215/60 R16, 225/50 R17, GreenLine: 205/55 R16, Green tec: 215/60 R16

Objem palivové nádrže (l) 4x2: 55; 4x4 a Green tec 2,0 TDI: 60 

Vnější rozměry
Délka (mm) 4223

Šířka (mm) 1793

Výška (mm) 1691

Rozvor (mm) 2578

Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1541/1537

Světlá výška (mm) 180

Vnitřní rozměry
Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1446/1437

Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1034/1027

Objem zavazadlového prostoru (max. l)

– bez rezervního kola – nesklopená/sklopená/vyjmutá zadní sedadla 416/1580/1760

– s rezervním kolem jsou hodnoty o 95 l nižší

4x2 4x4
Motor 1,2 TSI/77 kW 1,4 TSI/90 kW 1,4 TSI/90 kW Green tec 1,6 TDI CR DPF/77 kW 

GreenLine
2,0 TDI CR DPF/81 kW 2,0 TDI CR DPF/103 kW 

Green tec
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, 

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 

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) 4/1197 4/1390 4/1390 4/1598 4/1968 4/1968 4/1798 4/1968 4/1968 4/1968

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 77/5000 90/5000 90/5000 77/4400 81/4200 103/4200 118/4500–6200 81/4200 103/4200 125/4200

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 175/1550–4100 200/1500–4000 200/1500–4000 250/1500–2500 250/1500–2500 320/1750–2500 250/1500–4500 280/1750–2750 320/1750–2500 350/1750–2500

Exhalační norma EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5 EU5

Palivo EU5/benzin, okt. č. 95/91* EU5/benzin, okt. č. min. 95 EU5/benzin, okt. č. min. 95 motorová nafta motorová nafta motorová nafta EU5/benzin, okt. č. 95/91* motorová nafta motorová nafta motorová nafta

Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h) 175 (173) 185 185 176 177 193 200 174 190 (187) 201

Zrychlení 0–100 km/h (s) 11,8 (12,0) 10,5 10,6 12,1 11,6 9,7 8,4 12,2 9,9 (10,2) 8,4

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) 7,6 (7,8**/8,0***) 8,9 7,9 5,2 6,6 6,1 10,1 7,5 7,1 (7,6) 6,9

– mimo město (l/100 km) 5,9 (5,7**/5,8***) 5,9 5,5 4,2 4,7 4,5 6,9 5,3 5,3 (5,8) 5,3

– kombinovaná (l/100 km) 6,4 (6,4**/6,6***) 6,8 6,4 4,6 5,4 5,1 8,0 6,1 6,0 (6,5) 5,9

Emise CO2 (g/km) 149 (149**/154***) 159 148 119 140 134 189 159 157 (169) 155

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,3 10,3 10,32 10,3 10,3 10,32 10,3 10,3 10,3 10,3

Pohon
Druh předních kol předních kol předních kol předních kol předních kol předních kol 4x4 4x4 4x4 4x4

Spojka hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová (dvě souosé

spojky elektrohydraulicky 
ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

spojka Haldex spojka Haldex spojka Haldex spojka Haldex

Převodovka mechanická 6stupňová 
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 6stupňová mechanická 6stupňová mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 6stupňová mechanická 6stupňová mechanická 6stupňová mechanická 6stupňová 
(automatická 6stupňová DSG)

mechanická 6stupňová

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

1340 (1370) 1375 1395 1410 1415 1470 1505 1525 1530 (1555) 1535

Užitečná hmotnost – včetně řidiče 
a mimořádných výbav (kg)

620 620 620 620 620 620 620 620 620 620

Celková hmotnost (kg) 1885 (1915) 1920 1940 1955 1960 2015 2050 2070 2075 (2100) 2080

Nebrzděný přívěs (max. kg) 670 (680) 680 690 700 700 730 750 750 750 750

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 1200 1300 1300 1400 1500 1800 1800 1800 2000 2000



ŠKODA Originální příslušenství zvýrazní styl a zvýší užitnou 
hodnotu Vašeho vozu. V našem sortimentu najdete nejrůznější 
produkty od spoilerů a kol z lehké slitiny přes rádia a navigační 
systémy až po střešní nosiče. Pro maximální zvýšení osobitosti 
vozu Vám nabízíme kompletní dekorativní sady: Ofroad paket 
zahrnuje mimo jiné i fólii kapoty, střešní lišty, kola z lehké slitiny 
a rozšíření lemu blatníků; Alu paket obsahuje doplňky jako kryty 
bočních zrcátek, boční lišty, lamely předního nárazníku a další. 
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. 

Plastová vana do zavazadlového prostoru 
se zvýšenou 15cm hranou a nápisem „Yeti”.

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

Střešní transportní systémy oceníte zejména 
při převážení sportovní výbavy. K dispozici je 
i originální box ŠKODA o objemu 380 litrů, 
který úspěšně absolvoval City Crash Test. 

Tažné zařízení pro 
přívěs o hmotnosti 
až 2000 kg.

Všeobecné informace

ŠKODA Service

ŠKODA Assistance
Stane-li se Vaše vozidlo z jakýchkoliv důvodů nepojízd-
ným, 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 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 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 Info-line 800 600 000. 

Vyzvednutí a přistavení vozu
Je-li pro Vás překážkou přistavit vůz do servisu, autorizo-
vaný 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 auto-
rizovaný 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
K vozu ŠKODA si můžete za příplatek jako mimořádnou 
výbavu objednat 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. 

Proměnný servisní interval
U vybraných modelů ŠKODA může být uplatněn proměnný 
servisní interval (WIV). Při dodržení předepsaných 
podmínek umožňuje systém WIV prodloužit servisní 
interval až na maximálně 30 000 km, resp. až na 
maximálně 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 
proměnného servisního intervalu na Vašem voze se 
informujte u svého nejbližšího servisního partnera ŠKODA. 

ŠKODA Originální příslušenství 

Jako ŠKODA Originální příslušenství Vám nabízíme 
dětské sedačky, přepravní systémy, kola z lehké slitiny 
rozšiřující nabídku mimořádných výbav, sluneční clony, 
mechanické zabezpečení a jiné. 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, 
přičemž pro provozně důležité díly tato lhůta činí až 15 let.

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 originálních tlumičů výfuku na 4 roky, 
vztahující se na všechny střední a zadní díly výfuků.

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.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.



BEST CARS 2012
Nejlepší autaVítězem českého kola čtenářské ankety 

Nejlepší auta roku 2012 pořádané 
vydavatelstvím MOTOR-PRESSE BOHEMIA 
se v kategorii terénních automobilů stala 
ŠKODA Yeti s ohledem na poměr užitné 
hodnoty a ceny.
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www.skoda-auto.cz 

Váš prodejce vozů ŠKODA:V 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 konfi gurátoru 
na www.skoda-auto.cz. Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný. 

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.

Objednejte si prodlouženou záruku 
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.

Právě probíhající akční nabídky naleznete 
na stránkách www.skoda-auto.cz.

ŠKODA E-shop

Objednávejte na
http://eshop.skoda-auto.com


