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Vůz ŠKODA Yeti je dokonalým společníkem na cestách 

za dobrodružstvím. S pakety a produkty z bohaté nabídky 

ŠKODA Originálního příslušenství jej můžete ještě 

vylepšit a přizpůsobit svým potřebám. S designovým 

paketem Sport se může stát stylovou okrasou městských 

bulvárů, paket Outdoor Plus ho zase změní 

v neohroženého, větrem ošlehaného parťáka do 

nepohody.

ŠKODA Originální příslušenství nabízí širokou paletu 

produktů, díky kterým snadno posílíte bezpečnost, 

zvýšíte přepravní kapacitu, vylepšíte komfort vozu, 

zvýšíte užitnou hodnotu i atraktivitu.

Ať už se rozhodnete pro designové úpravy a je pro 

vás důležitá snadná přeprava sportovního vybavení, 

či kladete důraz na bezpečnost a ochranu dětí 

v autosedačkách, ŠKODA Originální příslušenství 
vám vždy nabídne optimální řešení. Všechny produkty 

příslušenství se vyznačují vysokou, testy prověřenou 

kvalitou a stoprocentní kompatibilitou s vozy ŠKODA Yeti.



Pro variantu vozu ŠKODA Yeti Outdoor je připraven designový paket Plus.
Skládá se z ochranných prahů a lišt s ALU dekorativními prvky, které váš
vůz učiní jedinečným. Všechny tři součásti paketu lze koupit i samostatně,
ovšem společně je jejich efekt nejsilnější.

Boční kryty prahů – ALU dekor
Efektní boční kryty prahů z plastu s ALU dekorem ochrání boky
podvozku vozu před oděrkami a ve spojení s dekorativním krytem
předního nárazníku tvoří základ robustního vzhledu varianty
Outdoor (5L0 071 685)

Boční ochranné lišty s ALU vložkou
Boční ochranné lišty předejdou drobným nehodám na stísněných
parkovištích a díky jejich hliníkové vložce vylepší vzhled vozu, zvláště
pokud je zkombinujete s dalšími doplňky s ALU dekorem. Lišty zároveň
omezují znečištění vozu nad jejich úrovní (5L0 071 329A)

Ochranná lišta zadního nárazníku – ALU dekor
Lišta chránící nárazník před mechanickým
poškozením při manipulaci s nakládanými

předměty je vyrobena z kvalitního probarveného
materiálu a nalakována stříbrnou barvou, takže

vypadá jako z hliníku. Pro model Yeti Outdoor 
(5L6 061 195)

Bez vyobrazení:
Ochranná lišta zadního nárazníku

- ALU dekor pro model Yeti*
(5L0 061 195)

ŠKODA Originální příslušenství nabízí pro vůz Yeti široké možnosti individualizace interiéru i exteriéru. Zatímco uvnitř můžete přispět ke sportovnímu pocitu z jízdy 
například pomocí sportovních krytů pedálů a dekorativních prahových lišt s hliníkovou vložkou, dynamiku vozu můžete podtrhnout pomocí spoilerů nebo doplňků 
s hliníkovým designem. Ty mají vedle designového efektu i ochrannou funkci a pomáhají udržovat vozidlo v co nejlepším stavu. Vizuálním krášlením svého vozu
Yeti o něj tedy zároveň pečujete. Možnosti individualizace vašeho vozu Yeti jsou opravdu široké. Zvolíte-li kola ze ŠKODA Originálního příslušenství při konfiguraci 
svého budoucího vozu, namontujeme vám je již na výrobní lince. Vůz tedy obdržíte již s vámi zvolenými koly, bez původní sériové sady.

Paket Outdoor Plus*

spoRt & designspoRt & design

* k dispozici ve druhém čtvrtletí 2014



Vozům ŠKODA Yeti můžete dodat sportovnější a dynamičtější vzhled paketem Sport. O dravější dojem se postarají především spoilery předního a zadního nárazníku, 
vylepšující boční siluetu vozidla. Boční kryty prahů chrání karoserii před odletujícím kamením a spolu s dekorativní lištou předního nárazníku představují nevelké,  
ale pro celkový dojem z vozu významné detaily.. Produkty v paketu Sport lze zakoupit také jednotlivě.

Paket Sport



Boční kryty prahů
Robustní kryty prahů pro dynamičtější vzhled
vašeho vozu Yeti (5L0 071 685A)

Spoiler zadního nárazníku 
V kombinaci s předním spoilerem může naplnit sportovní ambice 
vozu Yeti (5L6 071 610 pro vozy bez přípravy pro tažné zařízení; 
pro vozy s přípravou pro tažné zařízení 5L6 071 610A)

Spoiler předního nárazníku pro sportovnější vzhled
přední části vozu (5L0 071 609)

Dekorativní lišta předního nárazníku
Lišta lakovaná v barvě vozu pro stylový
vzhled masky vozu (5L0 071 004A)

Koncovka výfuku z ušlechtilé oceli
Rozzáří záď vašeho Yetiho jako šperk. 
Díky ušlechtilému materiálu navíc 
výborně ochrání konec výfukové trubky 
proti korozi. Pro 1,2 TSI (5L0 071 911A)

Koncovka výfuku z ušlechtilé oceli
Pro 1,4 TSI a 2,0 TDI CR 81 kW / 103 kW
(5L0 071 910A)

Kryty bočních zrcátek v černém designu
Kryty bočních zrcátek v designovém provedení 
černá metalická (5L0 072 530)

Kryty bočních zrcátek v hliníkovém designu
Při pořizování vozu Yeti se můžete rozhodnout 
pro jeden ze tří vzhledů krytů vnějších zpětných 
zrcátek. Základní černou variantu lze vyměnit za 
kryty v barvě karoserie nebo ve stříbrné barvě se
vzhledem hliníku. Stříbrná zrcátka jsou již sériovou 
součástí modelu Yeti Outdoor (5L0 071 719)

Střešní lišty
Plastové střešní lišty ochrání 
střechu vozu před poškozením 
při manipulaci s předměty 
převáženými na střešním nosiči. 
Čtyřdílná sada černých lišt je 
vyrobena z materiálu ABS/ASA
a upevňuje se na karoserii 
pomocí speciálního tmelu
(5L0 071 326)

Bez vyobrazení: 
Dekorativní lišta nad SPZ
(5L6 071 360)

Díly paketu Sport



Kryty pedálů z ušlechtilé oceli
Tyto neklouzavé sportovní nástavce na pedály
z kartáčované ušlechtilé oceli jsou opravdová
výhra. Zatímco decentní design vás na první pohled 
nadchne, neklouzavý potah na povrchu zvyšuje 
přilnavost. Třídílná sada pro manuální převodovku
(5L1 064 200); dvoudílná sada pro automatickou 
převodovku (5L1 064 205)

Dekorativní prahové lišty s hliníkovou vložkou chrání karoserii
při nastupování a zároveň výrazně zvyšují atraktivitu interiéru
(5L0 071 303)

Černé prahové lišty
Ochrana pro váš vůz Yeti; prahové lišty se stylovým nápisem Yeti  
chrání plochy prahů a současně individualizují vzhled vašeho vozu  
(5L0 071 303A)

Kvalita, bezpečnost a design
Kola z lehké slitiny ze ŠKODA Originálního příslušenství jsou názorným
příkladem spojení kvality, funkce a estetiky. Kola z nabídky ŠKODA
Originálního příslušenství procházejí všemi zkouškami jako kola
pro sériovou produkci a tím je zajištěna jejich vysoká  kvalita
a bezpečnost v provozu. Systém zkoušek je dnes tak
propracovaný, že je odzkoušena prakticky každá část
kola z hlediska namáhání. 

Všechna kola musí vyhovět přísným požadavkům, které jsou
kladeny na tento tzv. „životně důležitý díl”. Certifikovaní
dodavatelé pak zaručují kvalitu vyráběných kol z lehkých
slitin a dodržení stanovených parametrů. Díky široké
nabídce designů a barevných provedení kol z lehké
slitiny si můžete svůj Yeti individualizovat přesně
podle svých představ.

Pro dosažení maximální kvality produktů ze sortimentu
ŠKODA Originálního příslušenství je využíváno výpočetní

techniky, jako například zde na simulačním obrázku
z testování kol z lehké slitiny

Kola z lehké slitiny





Kolo z lehké slitiny Annapurna 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, ve stříbrné barvě (5L0 071 497C 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Spitzberg 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, ve stříbrné barvě (5L0 071 497F 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Blossom 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, ve stříbrné barvě (5L0 071 497A 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Blossom 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, v černé lesklé barvě (5L0 071 497A JX2)

Kolo z lehké slitiny Annapurna 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, v černé lesklé barvě (5L0 071 497D JX2)

Kolo z lehké slitiny Annapurna 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, v šedé antracitové barvě (5L0 071 497E HA7)

Kolo z lehké slitiny Matterhorn 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, v černé lesklé barvě (5L0 071 497H FL8)

Kolo z lehké slitiny Dolomite 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, ve stříbrné barvě (5L0 071 497G 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Erebus 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, ve stříbrné barvě (5L0 071 497J 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Scudo 7,0J x 17" pro pneumatiky
225/50 R17, ve stříbrné barvě (5L0 071 497M 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Origami 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, v černé lesklé barvě (5L0 071 497K FL8)

Kolo z lehké slitiny Origami 7,0J x 17" pro pneumatiky 
225/50 R17, ve stříbrné barvě (5L0 071 497L 8Z8)



Obal na kompletní kola
Komfortní sada obalů na kola do 18" a 245 mm šířky. 
Je vyrobena z kvalitního polyesteru a díky robustním 
držadlům umožňuje snadný transport a přenášení kol
(000 073 900B)

Krytky šroubů* pro estetičtější vzhled kol;
stříbrnošedá matná (1Z0 071 215 Z37); pro kola
s bezpečnostními šrouby 000 071 597 C
(1Z0 071 215A Z37); 
stříbrnošedá lesklá (1Z0 071 215 U27); 
stříbrná metal (1Z0 071 215 7ZS);
černá lesk (1Z0 071 215 9B9);
černá mat (1Z0 071 215 01C); pro kola
s bezpečnostními šrouby 000 071 597 C
(1Z0 071 215A 01C)

* k dispozici v průběhu 2. čtvrtletí 2014

Kolo z lehké slitiny Flash 6,0J x 17" pro pneumatiky
205/50 R17, ve stříbrné barvě (5E0 071 497B 7ZS)

Velkoplošné kryty Nordic pro kola 6,0J x 16",
čtyřdílná sada (5E0 071 456)

Kolo z lehké slitiny Spectrum 7,0J x 16" pro pneumatiky 
205/55 R16, ve stříbrné barvě (3T0 071 496 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Moon 7,0J x 16" pro pneumatiky
205/55 R16, ve stříbrné barvě (3T0 071 496A 7ZS)

Kolo z lehké slitiny Nevis 7,0J x 16" pro pneumatiky
205/55 R16, ve stříbrné barvě (5L0 071 496A 8Z8)

Kolo z lehké slitiny Forrest 7,0J x 16" pro pneumatiky 
205/55 R16, ve stříbrné barvě (5L0 071 496B 8Z8)



Navigační systém Amundsen+: rádio s navigací s CD mechanikou obsahující 
předehrané mapové podklady pro západní nebo východní Evropu; integrované  
Bluetooth hands-free a čtečka paměťových karet SD, SDHC a MMC, možnost 
přehrávání hudebních CD a hudebních souborů ve formátu MP3, WMA, OGG, AAC. 
Možnost propojení s výbavou CD měnič nebo MDI. Podpora TMC zpráv o dopravní  
situaci, možnost ovládání pomocí 5" barevného dotykového displeje TFT  
(5J0 051 230B obsahuje mapy západní Evropy, 5J0 051 230C obsahuje mapy  
východní Evropy).

Navigační systém Columbus: rádio s navigací s DVD mechanikou; integrovaná  
čtečka paměťových karet SD a MMC, možnost přehrávání hudebních CD
a hudebních souborů ve formátu MP3 nebo WMA. DVD mechanika podporuje 
kromě navigačních DVD také Audio CD, DVD-ROM, DVD±RW, CD-ROM, CD-R,
CD-RW, DVD Audio  a DVD Video. Columbus disponuje digitálním signálovým 
procesorem s ekvalizérem, integrovaným pevným diskem 30 GB (10 GB pro 
navigační data, 20 GB lze využít pro uložení hudebních souborů MP3 a WMA)
a podporou TMC zpráv o dopravní situaci. Možnost ovládání pomocí 6,5" 
barevného dotykového displeje TFT (AAN 800 001A).

Propojovací kabel pro MDI 
– Mobile Device Interface 
(AZO 800 001 pro iPod/iPhone–MDI; 
AZO 800 002 pro USB–MDI; 
AZO 800 003 pro miniUSB–MDI; 
AZO 800 004 pro jack 3,5 mm–MDI) 
Bez vyobrazení:
Sada pro dodatečnou montáž MDI 
(5L0 051 592)

Sada pro dodatečnou montáž neoriginálního rádia  
(AZO 630 001 pro vozy bez přípravy pro neoriginální 
rádio; AZO 700 001 pro vozy s přípravou pro neoriginální 
rádio)

Rádio Bolero: model s integrovaným 
měničem na 6 CD, čtečka paměťových karet 
SD a MMC, možnost přehrávání hudebních 
CD a hudebních souborů ve formátu MP3 
nebo WMA, výstupní výkon 4x20 W, digitální 
signálový procesor s ekvalizérem, paměť 
dopravního hlášení (TIM), možnost ovládání 
pomocí 6,5" barevného dotykového displeje 
TFT. Bolero zobrazuje údaje z parkovacích 
senzorů a nastavení klimatizace Climatronic 
(1Z0 035 156N)

Rádio Blues: rádiový přijímač AM/FM se 
systémem RDS, výstupní výkon 4x20 W
(1Z0 057 156)

Rádio Swing: model s CD mechanikou 
umožňující přehrávání hudebních CD
a hudebních souborů ve formátu MP3
nebo WMA, výstupní výkon 4x20 W,
digitální signálový procesor s ekvalizérem 
(1Z0 035 161P)

Moderní multimediální zařízení ve vozech Yeti pomohou vytvořit ideální podmínky ke komfortnímu a bezpečnému cestování. 
Zahrnují přehrávače nejrozšířenějších mediálních formátů, důmyslné navigační systémy, bezdotykové telefonování i možnost 
připojení osobních elektronických zařízení. Není tedy nic jednoduššího, než poslouchat za jízdy svou oblíbenou hudbu, vyřídit si 
telefonáty, na které vám před jízdou nezbyl čas, nebo se nechat s jistotou navigovat tam, kde byste se bez mapy nepochybně 
ztratili. Displej multimediálního zařízení zároveň slouží pro zobrazování užitečných informací palubního počítače a obrazu zadní 
parkovací kamery. 

Navigační SD karty pro navigační 
systém Amundsen+
(3T0 051 255D – západní Evropa, 
3T0 051 255E – východní Evropa)

Navigační DVD pro navigační
systém Columbus
(3T0 051 859M – západní Evropa;
3T0 051 859N – východní Evropa;
3T0 051 859S – Austrálie)

hudba a komunikacehudba a komunikace



Nezáleží na tom, jestli jedete pouze pár kilometrů do práce, nebo se 
naopak vydáváte na dalekou cestu za turistikou – už nikdy se nemusíte 
připravovat o komfort, na který jste zvyklí. ŠKODA Originální příslušenství 
vám umožní upravit interiér vozu tak, že zůstane pohodlný, organizovaný 
a praktický, ať už budete převážet cokoliv a kohokoliv. Důmyslné prvky 
jako mezipodlaha zavazadlového prostoru, sluneční clony zadních oken 
nebo komfortní termoelektrický chladicí box přispějí k tomu, že se pro vás 
cestování ve voze Yeti stane příjemnou každodenní činností.

Automobil je tak trochu druhým domovem. Aby jeho interiér zůstal útulný 
a čistý, můžete jej ochránit pomocí textilních a pryžových vkládaných 
koberců. Zachycují nečistoty i vlhkost, jejich povrch neklouže a svým 
tvarem dokonale vyplňují prostor pod nohama pasažérů. Zatímco textilní 
koberce poskytují nohám komfortní pocit a přispívají k pozdějšímu nástupu 
únavy řidiče, gumové koberce jsou optimální pro použití za nepříznivého 
počasí, kdy se na podrážkách pasažérů může do interiéru dostat větší 
množství nečistot. Koberce lze kdykoliv vyjmout, snadno vyčistit a vyměnit 
je za ty, které se vám právě budou hodit. 

Drží a vydrží
Věděli jste, že textilní koberce ze ŠKODA Originálního příslušenství procházejí
také takzvaným podpatkovým testem? Při testu je simulována práce nohy 
řidiče na plynovém pedálu, zabořením podpatku do hloubky 5 mm od 
povrchu koberce za sucha i mokra a pod úhlem 45°.
Kromě toho koberce podstupují také zátěžový test na odolnost v podobě 

dlouhodobé jízdní zkoušky ujetím 60 000 km. Dále je prováděn test úchytů, 
kterými jsou ke koberci vozu připevněny přední koberce. Test je určen 
k ověření správné míry pevnosti klipů, jež musí umožňovat komfortní 
manipulaci z pohledu zákazníka a zároveň koberec držet na jeho místě 
i přes občasná škubnutí za jízdy. Tyto fixační elementy jsou ověřeným 
řešením, které můžeme nalézt u všech vozů skupiny Volkswagen.

V sortimentu ŠKODA Originálního příslušenství naleznete čtyřdílné sady 
koberců pro levostranné i pravostranné řízení.

Kvalitní textilní autokoberce s nápisem Yeti jsou tvořeny hustě tkaným polyamidem 
nebo polypropylenem, nabízejí vysoký komfort a odolnost proti opotřebení. Optimálně 
zaplňují prostor pod nohama pasažérů a díky svému neklouzavému ukotvení k podlaze 
zůstanou za každé situace na svém místě. Čtyřdílné sady; Prestige (5L1 061 404 pro 
levostranné řízení; 5L2 061 404 pro pravostranné řízení); Standard (5L1 061 404A pro 
levostranné řízení; 5L2 061 404A pro pravostranné řízení)
 
Gumové autokoberce jsou ideální ochranou interiéru vozu při nepříznivém počasí. 
Zadržují špínu i vlhkost a snadno se čistí. K dispozici jsou čtyřdílné sady pro levo
(5L1 061 550B) i pravostranné řízení (5L2 061 550B)

Bez vyobrazení:
Gumové autokoberce s vysokým okrajem*
Čtyřdílné sady; pro levostranné řízení (5L1 061 550A); pro pravostranné řízení
(5L2 061 550A)

Přístroj na provádění podpatkového testu
Testování pevnosti fixačních elementů

Tempomat je ideální pomocník pro dlouhé cesty. 
Udržuje řidičem nastavenou rychlost a umožňuje 
ji měnit pomocí ovladače na páčce pod volantem. 
Pravá noha může klidně odpočívat mimo plynový 
pedál. Tempomat lze použít u všech motorizací
a vozů s palubním počítačem (3T0 035 623) i bez 
něj (3T0 035 623A)

Termoelektrický chladící 
box o objemu 20 litrů zajistí 
během cest pohodlné 
občerstvení v té správné
teplotě. Potraviny podle 
potřeby vychladí a lze
v něm bez problémů ve 
svislé poloze přepravovat
i dvoulitrové láhve
(000 065 400E)

Termoelektrický chladicí 
box 15 l
Mějte vždy po ruce chladivé 
nápoje a déle čerstvé ovoce. 
A bude-li potřeba, přepněte 
box na ohřev a uchovejte 
tak v teple svačinku či 
dětský oběd (5L0 065 400)

Autokoberce

komFoRt a uŽitekkomFoRt a uŽitek

* k dispozici v průběhu 2. čtvrtletí 2014



Držák multimediálních přístrojů do středové
konzole zajistí rychlou dostupnost a pohodlnou 
manipulaci s vaším hudebním přehrávačem,
mobilním telefonem či dalšími multimediálními 
přístroji (5JA 051 435A)

Praktický vak na lyže pro přepravu dvou párů lyží s holemi  s průběžným 
zipem a pohodlnými držadly. Všitý popruh lze zaklapnout do zámku
v interiéru vozidla (DMA 630 004)

Sluneční clony zadních oken
Clony poskytují více soukromí i ochranu před žhnoucím sluncem pro 
pasažéry na zadních sedadlech, přičemž zachovávají řidiči dostatečný 
výhled z vozu (5L0 064 361)

Bez vyobrazení:
Sluneční clony bočních oken zavazadlového prostoru (5L0 064 363)
Sluneční clona okna 5. dveří (5L0 019 120)

Dřevěné ramínko na šaty udrží 
sako, košili či šaty vyžehlené,
ať už cestujete na sebedelší cestu 
(3T0 061 127)

Ve voze Yeti má vše své místo, a to
včetně nepotřebných papírků, lístečků
a obalů od bonbónů. Vyjímatelný koš
na odpadky ve schránce předních
dveří je pomůže jednoduše vyhodit.
K dispozici ve dvou barevných
provedeních (5JA 061 107 9B9 - černá; 
5JA 061 107 WC4 - béžová)

Dělicí mříž pevně odděluje posádku od zavazadlového 
prostoru a zvyšuje její bezpečnost při posunu nákladu
v zavazadlovém prostoru. Nijak nezmenšuje objem 
interiéru, neomezuje výhled řidiče a je vhodná při 
přepravě zvířat (DMM 630 001)

Kryt zavazadlového prostoru
Kryt pro zakrytí mezery vzniklé mezi zadními opěradly
a platem zavazadlového prostoru po použití systému 
VarioFlex zachová estetiku interiéru a zamezí nežádoucím 
pohledům kolemjdoucích (DMK 630 001)



Zadní lapače nečistot chrání záď vozu,  
zadní nárazník i vozidla jedoucí za vámi před 
odletujícími kaménky a rozstřikováním vody
(5L0 075 101 pro model Yeti; 5L0 075 101A
pro model Yeti Outdoor)

Odolné přední lapače nečistot chrání spodní 
část vozu, nárazníky a prahy před nečistotami 
a nebezpečnými odletujícími kaménky
(KEA 630 001)

Transparentní ochranná fólie dokáže ochránit
zadní nárazník před poškozením při nakládání
předmětů do zavazadlového prostoru.
Velikostně odpovídá rozměru nárazníku a díky
své průhlednosti nenarušuje vzhled karoserie
(5L6 071 363 pro model Yeti; 5L6 071 363A pro 
model Yeti Outdoor)

Praktická mezipodlaha horizontálně rozdělí zavazadlový
prostor a zároveň vyrovná nákladovou plochu s úrovní 
sklopených zadních opěradel (DAA 630 001)

Brašna do zavazadlového prostoru
Tato omyvatelná taška je ideálním místem pro uschování nářadí 
a dalších předmětů v zavazadlovém prostoru. Díky jejím háčkům 
ji můžete umístit i na boční stěnu (DMK 770 003)

Krycí fólie zadního nárazníku poskytuje
maximální ochranu karoserie v oblasti
nákladové hrany před oděrkami způsobenými
nakládanými předměty (KDX 630 001)

Ochranný potah zadních sedadel, zavěšený mezi 
předními a zadními hlavovými opěrkami, chrání 

zadní sedadla před zašpiněním od předmětů
či zvířat. Je vyroben z odolného, nepropustného 
a snadno omyvatelného materiálu a lze jej také 

použít jako ochranu tam, kde hrozí nežádoucí 
znečištění (DMA 009 001)

Bez vyobrazení:
Taška pro přenos zadní krajní sedačky

(DMK 770 004)
Taška pro přenos zadní středové sedačky

(DMK 770 006)



* k dispozici průběhu 2. čtvrtletí 2014

Plastová vana poskytuje maximální ochranu 
zavazadlového prostoru před nečistotami
všeho druhu, včetně kyseliny. Má vysoké
okraje, je mimořádně pevná a snadno
čistitelná (5L6 061 162)

Oboustranný koberec představuje univerzální řešení pro dno 
zavazadlového prostoru. Tkaná strana poskytuje standardní
ochranu před znečištěním, neklouzavý plast na rubové straně
je tu na přepravu špinavých či vlhkých předmětů (5L6 061 163A
pro vozy s mezipodlahou nebo rezervním kolem)

Bez vyobrazení:
Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru pro vozy
bez mezipodlahy nebo rezervního kola (5L6 061 163)

Síťový program udrží zavazadla na svém místě 
a pomáhá udržovat v zavazadlovém prostoru 
pořádek. Zároveň zvyšuje bezpečnost posádky,
když zabraňuje pohybu předmětů při případné 
nehodě. Pětidílná sada v barevném provedení 
stříbrná (DMA 630 003 pro podlahu bez rezervního 
kola; DMA 630 002 pro mezipodlahu); čtyřdílná 
sada (DMA 630 001 pro podlahu s rezervním kolem)

Gumový koberec do zavazadlového 
prostoru vás připraví na vše. Ať už 

převážíte špinavé sportovní potřeby, 
stavební materiál, barvy či dokonce 

kyselinu, spolehlivě váš zavazadlový 
prostor ochrání. Vysoký okraj udrží 

veškeré tekutiny, materiál je omyvatelný 
a protiskluzový (5L6 061 160A pro 

zavazadlový prostor s mezipodlahou*;
5L6 061 160B pro zavazadlový prostor

bez mezipodlahy)

Protiskluzová síť pro plastovou vanu
Protiskluzová síť velikostně dokonale zapadne 
na dno plastové vany a omezí tak pohyb v ní
převážených předmětů (5L0 061 210)

Síť pod plato zavazadlového prostoru
Horní omyvatelná kapsa se zipem a spodní síť 
obohatí interiér vozu o další dva odkládací
prostory. Využitelné také pro delší předměty
do hmotnosti 1,5 kg (DMK 630 002)

Textilní koberec
Kvalitní polypropylenový koberec s protiskluzovou povrchovou 
úpravou kopíruje tvar zavazadlového prostoru a udržuje 
jej čistý a reprezentativní. (5L6 061 163B pro vozy bez 
mezipodlahy; 5L6 061 163C pro vozy s mezipodlahou)





Uzamykatelný nosič jízdního kola s hliníkovým profilem o nosnosti až 20 kg
Nosič jízdního kola je to pravé pro všechny ambiciózní bikery. Nosič se skládá
z aerodynamicky tvarovaného hliníkového profilu a držáku z matně chromované 
oceli. Snadná montáž na příčníky umožňuje jednoduchou manipulaci. Vlastní 
váha cca 3,2 kg. Nosič jízdního kola, ověřený testem City-Crash, je uzamykatelný. 
(3T0 071 128B)

Bez vyobrazení:
Uzamykatelný nosič jízdního kola s kovovým profilem (3T0 071 128)

Zavazadlový koš, dodáván včetně upínací sítě a popruhů (LBT 009 006)

Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů s hliníkovým profilem,  
kapacita až 4 páry lyží nebo 2 snowboardy (LBB 000 001)

Bez vyobrazení:
Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů s kovovým profilem,  
Přepravujte na střeše svého auta pohodlně až čtyři páry lyží nebo dva snow-
boardy – komfortně a bezpečně. Protože nosič lyží a snowboardů lze nejen 
snadno namontovat na příčníky, ale navíc i zamknout. Díky širokým otevíracím 
tlačítkům je možné držák lyží obsluhovat i v silných rukavicích. Funkce výsuvu 
usnadňuje nakládání a vykládání. Je vhodný i pro přepravu wakeboardu.
(LBT 071 027)

Uzamykatelný box na lyže a snowboardy, kapacita až 5 párů lyží nebo 4 snow-
boardy, objem 380 litrů, úspěšně absolvoval City Crash Test. (5L6 071 175)

City Crash je metoda testování produktů originálního
příslušenství, které je upevněno na karoserii vozu.
Průběh: „Sáňová zkouška” (část karoserie upevněna
na speciálních ližinách) při zatížení 9–12 G po dobu
80 ms (rychlost cca 30 km/h).
Výsledek: Pro úspěšné splnění City Crash je nutné,
aby nedošlo k oddělení žádného z převážených předmětů.
To znamená, že musí být zajištěna bezpečnost silničního
provozu (chodců, ostatních vozidel) před i za automobilem.

Odnímatelné tažné zařízení je ideální pro
občasné připojení přívěsného vozidla. Tažný
hák lze kdykoliv sundat, zkrátit tak délku vozu
a zvýšit bezpečnost vozu v případě nehody
(5L0 092 155A)

Elektroinstalace s 13pólovou zásuvkou
(EEA 630 001E4 pro vozy bez přípravy
pro tažné zařízení; EEA 630 002E4 pro
vozy s přípravou pro tažné zařízení)

Adaptér pro připojení přívěsu se
7pólovou zásuvkou (EAZ 000 001A)

Bez vyobrazení:
Neodnímatelné tažné zařízení  
(EEA 630 001)

Interiérový držák jízdních kol
V interiéru vozu Yeti převezete s tímto držákem snadno a bezpečně 
až dvě jízdní kola. Výrazně tak snížíte spotřebu paliva a zabráníte 
jejich znečištění v případě špatného počasí (3T9 056 700)

Plyšový Yeti  
70 cm vysoký Yeti je dokonalým kamarádem na cesty pro  
děti na zadním sedadle. Díky svým dlouhým chlupům nemá  
v mazlení konkurenci (5L0 099 301)

ŠKODA Originální příslušenství skýtá široké možnosti volby při 
přepravě sportovního náčiní a předmětů nadměrných velikostí. 
Díky unikátnímu systému Varioflex pro posun či odstranění zadních 
sedadel má vůz Yeti velkou přepravní kapacitu a je pouze na vás, 
zda se například jízdní kola rozhodnete přepravovat na jeho střeše, 
tažném zařízení, či dokonce přímo v interiéru vozu. Výrobky ze  
ŠKODA Originálního příslušenství vám pomohou maximálně využít 
přepravní potenciál vozu. Díky své dlouhotrvající kvalitě, prověřené 
bezpečnosti a uživatelskému komfortu představují nejlepší řešení 
přepravy pro vozy ŠKODA Yeti. 

Příčný střešní nosič disponuje velmi jednoduchým
ovládáním, k montáži a fixaci nosiče stačí pouhé 
nasazení na fixační elementy na podélném nosiči
a sklopení excentrické páčky do spodní pozice
(5L0 071 151)

přepRavapřepRava



Nosič jízdních kol na tažné zařízení udrží dvě kola, každé o hmotnosti až 25 kg. Flexibilní manipulaci a lepší zajištění umožňují uzamykatelné šrouby (000 071 105B) Bezpečnost posádky i zabezpečení vozidla samotného by měly patřit mezi řidičovy hlavní priority. V sortimentu ŠKODA Originálního příslušenství proto naleznete 
produkty, s nimiž můžete pro bezpečnost učinit maximum. Ve ŠKODA Originálním příslušenství naleznete certifikované dětské sedačky, zabezpečovací systémy proti 
krádeži, bezpečnostní šrouby kol, prvky povinné výbavy, úložné prostory pro uskladnění potenciálně nebezpečných předmětů a další příslušenství, s nímž budete 
cestovat bezpečněji.

Chcete, aby děti seděly na tom nejbezpečnějším místě? Dětské sedačky ze ŠKODA Originálního 
příslušenství se spolehlivým zakotvením ISOFIX, uchycením Top Tether, možností přepravy
po i proti směru jízdy, komfortem a variabilitou respektující růst dítěte poskytují nejlepší řešení 
přepravy nejmenších pasažérů.

Praktické a variabilní
Inteligentní konstrukce sedaček umožňuje posadit dítě nejen dozadu, ale také na sedadlo 
spolujezdce, kam na něj lépe vidíte. Sedačky se vyznačují variabilitou a mnoha možnostmi 
nastavení, kterými je lze přizpůsobit měnící se velikosti dítěte. Osvědčí se také mimo 
automobil, jako sedačka na přenášení dítěte či jako praktické křesílko.

Dokonale prověřené
Jistoty maximální možné bezpečnosti a kvality lze dosáhnout pouze pomocí náročných testů. 
Proto každá sedačka ze ŠKODA Originálního příslušenství splňuje evropský bezpečností 
homologační předpis EHK 44.04 a prošla řadou dalších prověrek. Vynikající výsledky
v nárazovém testu Euro NCAP společně s úspěšnými testy nehořlavosti, míry škodlivých látek
a kvality potahu, potvrzují vysokou kvalitu a bezpečnost sedaček.

Prohlédněte si video
z průběhu testování 

dětských sedaček

Originální autosedačky ŠKODA absolvovaly 
s vynikajícími výsledky náročné testy Euro NCAP.

Dětské sedačky - naši nejmenší v pohodlí i bezpečí

beZpeČnostbeZpeČnost



Dětská autosedačka  
ISOFIX G 0/1 (5L0 019 905); rám RWF pro upevnění proti směru jízdy (DDF 000 003A);
rám FWF pro upevnění po směru jízdy (5L0 019 902); hlavová opěrka (5L0 019 903)

Dětská autosedačka
Wavo 1-2-3
(5L0 019 900B)

Dětská autosedačka
Wavo Kind
(5L0 019 900C)

Podložka pod dětskou sedačku* 
(000 017 819A)

Kategorie (podle hmotnosti v kg)

Název 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

ISOFIX G 0/1 s rámem RWF 0–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36

*k dispozici v průběhu 2. čtvrtletí 2014



Sněhové řetězy se šikmostopým provedením a nízkým profilem  
článků zajišťují vynikající trakci při akceleraci a brzdění i jízdní komfort. 
Snadná montáž bez nutnosti popojíždění vozem. Pro pneu 225/50 R17  
a 215/60 R16; sada určená pouze pro montáž na zadní nápravu vozů 4x4 
(5L0 091 355)

Kvalitní řetězy z odolné titanové slitiny s lankovým systémem  
upevnění se rychle namontují na stojící vozidlo a dovedou vás lépe k cíli. 
Pro pneu 205/50 R16 a 205/50 R17 (5L0 091 355)

Mechanické zabezpečení řazení
Díky mechanickému zabezpečení je převodovka 
vašeho vozu bezpečně uzamčena, a váš vůz tak 
bude chráněn před odcizením (DVC 630 001
pro mechanickou převodovku; DVC 630 002
pro automatickou převodovku)

Bezpečnostní šrouby kol zamezující díky nutnosti 
použít speciální nástavec neoprávněné demontáži 
kola (000 071 597C)

Dálkové ovládání centrálního zamykání 
(BKA 600 003A)

Autokosmetika šitá přesně na míru vašemu 
vozu. Informace o kompletní nabídce najdete
u vašeho autorizovaného partnera ŠKODA.

Sada náhradních žárovek  
pro vozy s mlhovými reflektory  
(5L0 052 000); pro vozy bez mlhových 
reflektorů (5L0 052 000A)



Skládací lopata na sníh vyrobená z hliníkové 
slitiny, hmotnost 750 g, třídílná, včetně praktického 
textilního obalu (5L0 099 320)

Skladný, ale stabilní a dobře 
viditelný výstražný trojúhelník
se sklopnými kovovými nožkami
pro případy nouzového stání na
silnici (GGA 700 001A)

Lehká reflexní výstražná vesta ve 
fluorescenční žluté barvě ze 100% 
polyesteru v textilním pouzdře. 
Důležitá součást bezpečnostní 
výbavy vozu (3T0 093 056);
v nabídce též v oranžové barvě
(XXA 009 001)

Autolékárnička s obsahem 
odpovídajícím novelizované 

vyhlášce č. 216/2010 (3T0 093 108) Zadní parkovací senzory hlídají vzdálenost vozu od 
případné překážky. Objeví-li se překážka ve vzdálenosti 
140 cm od zadní části vozu, je signalizována krátkými 
pípnutími v intervalu 1 sekundy. Tento interval se 
plynule zkracuje s přibližováním se k překážce. Při 
přiblížení na 30 cm přejde pípání v souvislý tón
(BKA 600 003A)

Atestované tažné lano 
umožňující táhnout vozidla 
o celkové hmotnosti až
2 500 kg (GAA 500 001)

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru je vybaven zálohovým zdrojem, který zajistí
funkčnost systému i po odpojení baterie. Aktivuje se automaticky po uzamčení vozu
a monitoruje všechny dveře, víko motoru, spínací skříňku a vnitřní prostor vozidla.
Jestliže dojde k nedovolenému zásahu, uvede řídicí jednotka v činnost všechna
směrová světla a sirénu. Zvukový alarm trvá 25 vteřin a může být vyvolán opakovaně
až 10 x za sebou. Základní sada alarmu pro vozy se sériovým dálkovým ovládáním
centrálního zamykání (BKA 700 001); základní sada alarmu pro vozy bez dálkového
ovládání centrálního zamykání (BKA 700 002); montážní sada pro alarm (BKA 630 001)





Obal na kompletní kola 
Komfortní obaly na sadu kompletních kol 
o velikosti 14" až 18" zpříjemní sezónní 
přezouvání a umožní bezpečné uložení 
právě nepotřebných kol. Obaly v barvách 
ŠKODA jsou vyrobeny z pevného 
materiálu a opatřeny robustními držadly, 
díky čemuž jsou odolné a snadno se 
přenášejí. Praktičnost obalů podtrhují 
detaily jako kapsa na šrouby a piktogram 
s označením umístění kola na voze.

Skládací lopata na sníh
Vozit v autě lopatu na sníh? Proč ne,
když je skladná a skoro nic neváží! Lopata 

ŠKODA je vyrobena z hliníkové slitiny, takže
je lehká a ovladatelná. A protože ji lze 
rozložit na tři díly, zabírá v zavazadlovém 
prostoru minimum místa. Díky plastové 
rukojeťi vás navíc ani v zimě nebude studit 
do rukou. 

Koš na odpadky
Vyjímatelný koš na odpadky je ideálním 
zástupcem skupiny produktů ŠKODA 
SIMPLY CLEVER. Jistě jste už mnohokrát 
za volantem přemýšleli, kam odložit 
prázdný obal od žvýkaček, zmačkanou 
účtenku, nebo použitý kapesník.
S vyjímatelným košem ŠKODA lze tyto 
drobné odpadky pohodlně odložit na 
jednom místě a následně je jednoduše 
vyhodit. Interiér vašeho vozu tak může 
být stále čistý. 

Každý den přináší motoristům různé výzvy. Aby je zvládli co nejsnáze,  
vytváří ŠKODA AUTO produkty v duchu vlastní filozofie „SIMPLY CLEVER.” 
Pomocí geniálně jednoduchých a přitom v praxi neocenitelných řešení 
formuje svět vozů ŠKODA podle každodenních potřeb jejich uživatelů. 
Škrabka na led, pro níž nemusíte do interiéru zasněženého vozu, 
nebo oboustranný koberec zavazadlového prostoru, vyhlášená česká 
vynalézavost vítězí i ve voze Yeti.

Prvky „SIMPLY CLEVER” se těší oblibě nejen kvůli své praktičnosti, ale také 
díky faktu, že jde o jednoduchá, a tedy nenákladná řešení.  Vozy ŠKODA tak
mohou nabídnout nadstandardní uživatelskou přívětivost při zachování 
stejně přívětivé pořizovací ceny.

Gumový koberec do zavazadlového prostoru 
Gumový, voděodolný koberec ze ŠKODA Originálního 
příslušenství snadno ochrání zavazadlový prostor vozu 
při převozu zašpiněných předmětů. Dokonale přikryje 
každý kout a díky vysokým bočnicím ochrání i strany 
zavazadlového prostoru. Zastaví bahno z bot, špínu
ze sportovního náčiní i nechtěně rozlité tekutiny.

simplY cleveR stRategiesimplY cleveR stRategie



Ani vysoce kvalitní pneumatiky nejsou zcela odolné proti nástrahám, které na vás  
mohou čekat na cestách. Ať už jde o hřebíky, nebo ostré obrubníky a kameny, poškození 
pneumatiky bývá většinou natolik rozsáhlé, že je potřeba pořídit si novou. A právě proto, 
aby pro vás zničená pneumatika již nepředstavovala finanční ztrátu, vám přinášíme 

program ŠKODA Pneugarance.

Garanci na pneumatiku automaticky získáte pouze při koupi kompletního zimního kola
u autorizovaného obchodního partnera ŠKODA nebo na ŠKODA E-shop. Garance je 
poskytována jednotlivě, tedy bez ohledu na počet zakoupených kol. Vztahuje se 
na neopravitelná poškození vzniklá při běžném provozu, včetně najetí na obrubník. 
Pokud máte platnou doživotní Záruku mobility, můžete využít i odtah do nejbližšího 
autorizovaného servisu ŠKODA.

S programem ŠKODA Pneugarance získáte slevu až 70 % z ceny nové pneumatiky.
Výše slevy (stejně jako doba platnosti záruky) závisí na hloubce zbytkového dezénu, 
přičemž limitem jsou 4 mm. Poškození pneumatiky vám už tedy nemusí zkazit náladu.

Garanci můžete uplatnit u kteréhokoli autorizovaného partnera ŠKODA v České republice.

škoda pneugaRanceškoda pneugaRance

Připravte se na zimu výběrem
kompletních zimních kol ze sortimentu 
ŠKODA Originálního příslušenství



meRchandisemeRchandise

Pánské a dámské termo tričko Yeti
Uvnitř vozu jste proti chladnému počasí chráněni, ven je třeba se dobře 
obléci. Výbornou volbou pro studené zimní dny je termo tričko z kolekce 
ŠKODA Collection. 
Bylo vyrobeno z polyesteru s 8% příměsí Spandexu, díky čemuž je velmi 
elastické a přilnavé k tělu. Kromě toho, že vás zahřeje, jej budete rádi nosit 
i proto, že šedivý materiál na bocích kontrastuje s ostatními bílými částmi 
trička a opticky tak tvaruje vaši postavu. 
Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL

Puzzle dětské Yeti
Dětský puzzle přinese vašemu dítěti radost 
ze hry, přičemž také zároveň rozvíjí jeho 
zrakové vnímání, představivost, pozornost, 
jemnou motoriku a myšlení. Až sestaví 
správně všech 48 kusů skládačky, objeví  
se mu maskot Klement jako hokejista na 
zamrzlém rybníku a opodál stojící vůz ŠKODA 
Yeti. Puzzle je uložen v papírové krabičce 
s horním otevíráním.

Multifunkční šátek Yeti
Multifunkční šátek ze 100% polyesteru 

je tím pravým doplňkem pro aktivní život. 
Díky svému materiálu vždy dobře drží a po-
mocí jednoduchých úprav jej můžete využít 
více než osmi způsoby. Ať už z něj uděláte 

čelenku, pirátský šátek, kuklu či gumičku 
do vlasů, vždy splní perfektně svůj úkol. 

Pánská a dámská bunda Yeti
Originální šedozelená bunda Yeti se 
žlutozelenými detaily je skvělým doplňkem 
ke každému vozu ŠKODA Yeti. Ochrání vás 
proti chladnému počasí, je stylová
a díky svému vysokému vlasu také velmi 
příjemná na dotek. Přední zip zdůrazňují 
dvě výrazné linky, na taháčcích zipů 
bočních kapes jsou konstrastní šňůrky. 
Na bocích byl použit lesklý materiál, 
opticky pomáhající formovat postavu. 
Logo „Ťápota Yeti“ naleznete na rukávu 
a na jezdci předního zipu. Etiketa ŠKODA 
Collection je všitá v bočním švu. Bunda se 
dodává s papírovou visačkou.
Velikosti: S, M, L, XL, XXL, XXXL  

Život s vozem ŠKODA Yeti si můžete zpříjemnit také pořízením předmětů připravených 
u příležitosti uvedení faceliftované verze vozu. Kolekce oblečení a předmětů se nese 
v netradičních barvách šedé, žluté a zelené a vyniká motivem hor. Najdete v ní například 
pánské a dámské termo triko, bundu, multifunkční šálu, velmi kvalitní trekové hůlky a další 
předměty, které se vám na cestách za dobrodružstvím ve voze Yeti budou hodit.

Trekové hole Yeti
Kvalitní trekové hole Leki Voyager s designem ŠKODA 
Yeti vám budou oporou všude, kam se vydáte pěšky. 
Jsou vyrobeny z tvrzeného hliníku HTS 6.0 s nosností 
70 kg na hůl a skládají se ze tří teleskopických dílů
o průměrech 18/16 a 14 mm. Hroty ze slinutého karbidu 
jsou velmi tvrdé a trvanlivé, takže dlouhodobě nabízejí 
oporu ve všech typech terénu.



ŠKODA AUTO doporučuje Castrol EDGE Professional
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Váš autorizovaný partner ŠKODA:Uvedené výrobky představují pouze část ze široké nabídky příslušenství. Další podrobné informace o sortimentu příslušenství, o aktuálních  
cenách, dodacích podmínkách a termínech vám poskytne na přání váš autorizovaný partner ŠKODA. 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).
Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.

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

Aplikace ŠKODA Service
Vždy na Vaší straně.

ŠKODA E-shop
eshop.skoda-auto.cz


