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Pořídit si kompaktní SUV Škoda Yeti znamená získat 

výborného společníka nejen pro volný čas, ale i pro běžný 

každodenní provoz. Produkty z nabídky Škoda 

originálního příslušenství Vám navíc umožní 

podtrhnout image vozu, zvýšit jeho praktičnost nebo doladit 

komfort přesně na míru svým potřebám. Škoda originální 

příslušenství představuje v podstatě rozšířenou nabídku 

základních a mimořádných výbav. Výrobky, které Vám 

nabízíme, byly tedy schváleny fi rmou Škoda Auto. 
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Osobitý funkční design modelu Yeti se může stát ještě atraktivnějším díky 

dekorativním prvkům z kategorie sport & design. Stejně tak je možné 

zvýraznit off road charakter vozu, a to jak v případě exteriéru, tak i interiéru. 
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Fólie kapoty 

(tmavá varianta – 5L0 071 733; 

světlá varianta – 5L0 071 733B)

Fólie bočních dveří (tmavá varianta – 5L0 071 733A; 

světlá varianta – 5L0 071 733C)

Kolo z lehké slitiny Annapurna 7,0J x 17", 

stříbrno-černé provedení pro zvýraznění off road 

charakteru, pro pneumatiky 225/50 R17 (CCH 630 005) 

Rozšíření lemu blatníků, osmidílná sada pro přední 

i zadní lemy (5L0 071 069)

Dekorativní Off road paket

Střešní lišty 

(5L0 071 326)
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Boční kryty prahů – ALU dekor 

(FAA 630 002)

Ochranná lišta zadního nárazníku – ALU dekor 

(5L0 071 360)

Lamely předního 

nárazníku – ALU dekor 

(5L0 071 329)

Kryty bočních zrcátek – ALU dekor 

(5L0 071 719)

Boční ochranné lišty 

s ALU vložkou 

(KGA 630 001)

Dekorativní ALU paket
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Koncovka výfuku 

z ušlechtilé oceli pro 1,4 TSI 

a 2,0 TDI CR 81 kW/103 kW

(5L0 071 910)

Volant potažený kůží, 

tříramenný (FBA 800 001); 

čtyřramenný – bez vyobrazení 

(FBA 800 000)

Kryty pedálů z ušlechtilé 

oceli, třídílná sada (5L1 064 200); 

dvoudílná sada pro automat 

(5L1 064 205)

Kožená rukojeť ruční brzdy pro vozy 

s Jumbo Boxem (FFA 600 011); 

pro vozy bez Jumbo Boxu – bez vyobrazení 

(FFA 600 010)

Kožená hlavice řadicí páky 

s nápisem Yeti, šestistupňový 

manuál 4x4 (5L0 064 230A); 

bez vyobrazení – pětistupňový 

manuál (5L0 064 230); 

šestistupňový manuál 

(5L0 064 230B)

Kožená manžeta řadicí páky 

(5L1 071 350 – pro hlavice 

5L0 064 230 a 5L0 064 230A; 

pro hlavici 5L0 064 230B použijte 

manžetu FBA 600 001)

Dekorativní prahové lišty s vložkou 

z ušlechtilé oceli (KDA 630 002) 

Prahové lišty černé  (KDA 630 001)
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Kolo z lehké slitiny Annapurna 

7,0J x 17" – stříbrno-černé provedení, pro 

pneumatiky 225/50 R17 (CCH 630 005)

Kolo z lehké slitiny Annapurna 

7,0J x 17" pro pneumatiky 225/50 R17 

(CCH 630 004)

Kolo z lehké slitiny Dolomite 

7,0J x 17" pro pneumatiky 225/50 R17 

(CCH 630 002)

Kolo z lehké slitiny Spitzberg 

7,0J x 17" pro pneumatiky 225/50 R17 

(CCH 630 003)

Kolo z lehké slitiny Flash 6,0J x 17" pro 

pneumatiky 205/50 R17 (CCX 800 003)

– vhodné pro použití sněhových řetězů 

(CEP 800 001)

Kolo z lehké slitiny Spectrum 

7,0J x 16" pro pneumatiky 215/60 R16 

(CCR 800 001)

Kolo z lehké slitiny Moon 7,0J x 16"

pro pneumatiky 215/60 R16 

(CCR 800 005)

Velkoplošné kryty Rif pro kola 

7,0J x 16", čtyřdílná sada (CDB 800 001)

Velkoplošné kryty Cold pro kola 

6,0J x 16", čtyřdílná sada (CDB 630 001)
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Integrovaný DVD přehrávač se dvěma 

7" LCD monitory vzájemně propojenými 

s audiosoustavou vozu, dálkové ovládání, 

podpora formátů jako DVD, VCD, SVCD, 

MP3 aj., disponuje čtečkou paměťových 

karet SD a USB slotem. Pro montáž je nutná 

sériová příprava 7D1 nebo 7D5 z nabídky 

mimořádných výbav (5L0 063 521A) 

Bez vyobrazení: Sada DVD přehrávače 

s jedním 7" LCD monitorem (5L0 063 521)**

Adaptér k mobilnímu telefonu pro vozy vybavené univerzální

přípravou pro telefon s držákem na přístrojové desce 

(ATC 600 0xx, 3T0 051 435X – podle typu telefonu)

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 hands-free 

pro bezpečné 

telefonování za jízdy, 

disponuje snadným 

ovládáním pomocí 

dotykového displeje 

(5J0 051 473)
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)

Sada pro dodatečnou montáž neoriginálního rádia 

(AZO 630 001 pro vozy bez přípravy pro neoriginální 

rádio; AZO 700 001 pro vozy s přípravou pro neorigi-

nální 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 

4x 20 W, digitální signálový procesor s ekvalizérem, 

paměť dopravního hlášení (TIM), možnost ovládání 

pomocí 6,5" barevného dotykového displeje TFT 

(1Z0 035 156F)

Rádio Swing: model s CD mechanikou umožňující 

přehrávání hudebních CD a hudebních souborů 

ve formátu MP3 nebo WMA, výstupní výkon 4x 20 W, 

digitální signálový procesor s ekvalizérem 

(1Z0 035 161F)

Zpříjemnit celé posádce cestování a umožnit řidiči 

bezpečně telefonovat je úkolem pro doplňky z kategorie

hudba & komunikace. Naše nabídka Vás jistě 

přesvědčí, že Yeti si s moderními technologiemi opravdu 

rozumí. Rádia (Swing a Bolero) a navigace (Amundsen 

a Columbus) umožňují přenos informací mezi bodovým 

displejem Maxi DOT, klimatizací Climatronic, parkovacími 

senzory a hands-free sadou a dále zprostředkují zobrazení 

času a vnější teploty.

Navigační systém Amundsen: rádio s navigací s CD mechanikou,

integrovaná čtečka paměťových karet SD a MMC, možnost přehrávání

hudebních CD a hudebních souborů ve formátu MP3, propojení

s výbavou CD měnič, podpora TMC zpráv o dopravní situaci a možnost

ovládání pomocí 5" barevného dotykového displeje TFT (AAN 800 002)

Navigační DVD pro navigační systém 

Columbus (3T0 051 859 – „Západní 

a střední Evropa”, 3T0 051 859A – 

„Střední a východní Evropa”)

Navigační CD pro navigační systém 

Amundsen (3T0 051 884-K*; 

informace o jednotlivých verzích 

navigačního CD naleznete 

u autorizovaného partnera Škoda) 

 * V nabídce během 1. čtvrtletí 2011

 ** V nabídce během 2. čtvrtletí 2011
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Komfort & užitek jsou relativní pojmy. Záleží jen na Vás, co si pod nimi v souvislosti 

s autem představujete. S našimi produkty se Yeti maximálně přizpůsobí Vašim nárokům, 

ať už jde o větší praktičnost, nebo vyšší pohodlí.

Termoelektrický

chladicí box, 

objem 15 litrů 

(5L0 065 400)

Autokoberce, čtyřdílné sady 

(DCC 630 001 – gumové; 

DCA 630 001 – textilní PA; 

DCA 630 002 – textilní PP)

Sluneční clony zadních oken 

(5L0 064 361)

Bez vyobrazení: 

Sluneční clony bočních oken 

zavazadlového prostoru (5L0 064 363)

Sluneční clona 

okna 5. dveří (5L0 019 120)

Tempomat 

pro všechny motorizace 

(3T0 035 623 pro vozy 

s palubním počítačem; 

3T0 035 623A pro vozy 

bez palubního počítače)

Vak na lyže pro 2 páry lyží 

(DMA 630 004)

Ramínko na sako 

(3T0 061 127)
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Textilní koberec do zavazadlového prostoru s podlahou bez rezervního kola 

nebo bez mezipodlahy (DCD 630 001); pro podlahu s rezervním kolem nebo 

mezipodlahou – bez vyobrazení (5L0 061 190)

Gumový koberec do zavazadlového prostoru s podlahou bez rezervního kola 

nebo bez mezipodlahy (DCD 630 002)

Plastová vana se zvýš. 15cm hranou pro všechny typy zav. prostoru (DCE 630 001)

Síťový program – stříbrné provedení, pětidílná sada 

(DMA 630 003 pro podlahu bez rezervního kola; 

DMA 630 002 pro mezipodlahu); čtyřdílná sada 

(DMA 630 001 pro podlahu s rezervním kolem)

Síť pod plato zavazadlového prostoru (DMK 630 002)

Dělicí mříž (DMM 630 001)

Brašna do zavazadlového 

prostoru (DMK 770 003)

Kryt zavazadlového prostoru za zadními sedadly 

pro zakrytí průhledu do zavazadlového prostoru 

(DMK 630 001)
Zadní lapače nečistot 

(KEA 630 002)

Přední lapače nečistot 

(KEA 630 001)

Bez vyobrazení: Taška pro přenos zadní krajní sedačky (DMK 770 004)

Taška pro přenos zadní středové sedačky (DMK 770 006)

Krycí fólie zadního nárazníku (KDX 630 001)

Mezipodlaha (DAA 630 001)
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Pod zastřešujícím názvem přeprava najdete nejrůznější doplňky, které 

Vám umožní bezpečně převážet zejména sportovní výbavu. K dispozici 

je i střešní box v designu Škoda. Zároveň tak můžete i při plném 

obsazení vozu dopřát posádce maximální jízdní pohodlí. 
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Uzamykatelný nosič jízdního kola s hliníkovým

profi lem o nosnosti až 20 kg (3T0 053 668)

Bez vyobrazení: Uzamykatelný nosič jízdního kola 

s kovovým profi lem (LBT 009 003A)

Zavazadlový koš, dodáván včetně upínací sítě 

a popruhů (LBT 009 006)

Uzamykatelný box na lyže a snowboardy, kapacita až 5 párů lyží 

nebo 4 snowboardy, objem 380 litrů (5L6 071 175),

úspěšně absolvoval City Crash Test

Bez vyobrazení: Uzamykatelný box na zavazadla, kapacita 370 litrů 

(LBT 009 002A)

Příčný střešní nosič (LAS 630 001) 

Střešní nosič disponuje velmi 

jednoduchým ovládáním. K montáži 

a fi xaci nosiče stačí pouhé nasazení 

na fi xační elementy na podélném 

nosiči a sklopení excentrické páčky 

do spodní pozice (viz detail)

Nosič jízdních kol 

na tažné zařízení, 

kapacita 2 kola 

(LBT 009 005)

Uzamykatelný nosič lyží nebo snowboardů 

s hliníkovým profi lem, kapacita až 4 páry lyží 

nebo 2 snowboardy (LBB 000 001)

Bez vyobrazení: Uzamykatelný nosič lyží nebo 

snowboardů s kovovým profi lem, kapacita až 

4 páry lyží nebo 2 snowboardy (LBT 071 027)

Odnímatelné tažné zařízení 

(EEA 630 001A)

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)

Interiérový držák jízdních kol pro 2 kola pro podlahu 

bez rezervního kola nebo mezipodlahy (3T9 056 700)

Plyšový Yeti 

(5L0 099 301)
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Dětská autosedačka 

Baby One Plus 

(5L0 019 900)

Dětská autosedačka ISOFIX G 0/1

 (5L0 019 905) s rámem FWF pro 

upevnění po směru jízdy (5L0 019 902) 

a s hlavovou opěrkou (5L0 019 903)

Dětská autosedačka ISOFIX G 0/1 

(5L0 019 905) s rámem RWF 

pro upevnění proti směru jízdy 

(5L0 019 902A)

Dětská autosedačka 

Wavo 1-2-3 

(5L0 019 900B)

Dětská autosedačka 

Wavo Kind 

(5L0 019 900C)

Bezpečnost je široké téma, a proto i produkty ze sortimentu 

Škoda originálního příslušenství nabízené v této kategorii jsou 

velmi různorodé. Pomůžou Vám například zajistit bezpečnou 

jízdu malých pasažérů či chránit vůz před odcizením. Nechybí 

ani nabídka doplňků z povinné výbavy. 

Kategorie (podle hmotnosti v kg)

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

Baby One Plus 0–13

ISOFIX G 0/1

– s rámem RWF 0–18

– s rámem FWF 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36 Všechny originální autosedačky Škoda absolvovaly 

s vynikajícími výsledky náročné testy Euro NCAP.
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Alarm s hlídáním vnitřního prostoru 

pomocí mikrovlnného čidla 

(BKA 630 001 – základní montážní sada; 

BKA 700 001 pro vozy se sériovým 

dálkovým ovládáním centrálního 

zamykání; BKA 700 002 pro vozy 

s centrálním zamykáním bez dálkového 

ovládání)

Zadní parkovací senzory – hlídají 

vzdálenost vozu od případné překážky 

(BEA 630 001)

Sněhové řetězy pro pneu 

205/55 R16 a 205/50 R17 

(CEP 800 001), vhodné pro 

použití s koly z lehké slitiny 

Flash 6,0J x 17" (CCX 800 003)

Sněhové řetězy pro pneu 225/50 R17 

a 215/60 R16, sada určená pouze pro montáž 

na zadní nápravu vozů 4x4 (5L0 091 355)

Mechanické 

zabezpečení řazení 

(DVC 630 001 

pro mechanickou 

převodovku; 

DVC 630 002 pro 

automatickou 

převodovku – bez 

vyobrazení)

Dálkové ovládání centrálního 

zamykání (BKA 600 003A)

Kosmetika (informace 

o kompletní nabídce 

u Vašeho autorizovaného 

partnera Škoda)

Tažné lano (GAA 500 001)

Sada náhradních žárovek 

(BDB 630 001 pro refl ektorové 

světlomety; BDB 630 002 pro 

projektorové světlomety)

Bezpečnostní 

šrouby kol 

(CFA 071 004)

Výstražný trojúhelník 

(GGA 700 001A)

Autolékárnička, jejíž obsah odpovídá 

novelizované vyhlášce č. 216/2010 se 

závaznou platností od 1. 1. 2011 

(3T0 093 108)
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0Uvedené výrobky představují pouze část ze široké na bíd ky příslušenství. Další podrobné informace o sortimentu příslušenství, o aktuálních cenách, 

dodacích podmín kách a termínech Vám poskytne na přání Váš autorizovaný partner Škoda. Informace o technických údajích, kon struk ci, vybavení, 

materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání prospektu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny (včetně změny tech-

nických parametrů se změnami jednotlivých modelových opatření). Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez použití chloru. 

Papír je 100% recyklovatelný. 

www.skoda-auto.cz 

Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu Škoda Auto 

o trvale udržitelný vývoj společnosti a šetrný přístup k životu a přírodě.

Váš autorizovaný partner Škoda:


