
SIMPLY CLEVER

SIMPLY CLEVER
ŠKODA AUTO

J  OD ROKU 1895

ŠKODA YETIŠKODA YETI



Nové zážitky a inspirace na Vás čekají kdekoli. 
Nezáleží na tom, jakou cestu si s vozem 
ŠKODA Yeti právě zvolíte. Město s jeho světly 
a neustáva jícím rytmem nebo krajinu, kde končí 
silnice a začíná svět plný tajemství.

Vůz je k dispozici ve verzi Yeti a Yeti Outdoor. 
Jeho charakter navíc ovlivňuje i výběr motoru, 
pohonu kol a výbavového stupně. A jako každý 
vůz značky ŠKODA Vám samozřejmě nabídne 
i množství Simply Clever detailů. Například 
vyjímatelnou svítilnu v zavazadlovém prostoru.

Model Yeti je zároveň skvělým příkladem 
sto dvaceti let progresivního myšlení. Hledáme 
nová řešení, a přitom vyrábíme auta se stejnou 
vášní jako na samotném začátku. Inspirací je 
pro nás naše bohatá historie. Protože k cestě 
vpřed patří i pohled do zpětného zrcátka.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

Laurin & Klement voiturette, typ A, cca 1905



Jsou situace, kdy musíte jednat rychle, jenže výstražná 
vesta na dně kufru pod zavazadly by Vás mohla zdržet. 
Pod sedadlem řidiče ji najdete hned.

Díky systému zadních sedadel VarioFlex zvládne i křehká žena bez námahy vždy vytvořit maximální pohodlí pro posádku a dostatek prostoru pro zavazadla. 

Jeden nikdy neví, co všechno 
bude potřebovat naložit 
a kamsi přestěhovat. Pro 
jistotu je tu možnost sklopit 
pravé přední sedadlo.

Zatímco si řidič užívá jízdu, ti 
vzadu se můžou jednoduše 
zabavit po svém. Ale nejdřív si 
musí sklopit stolky. 

Jsou věci, které se Vám budou 
hodit nejen na cestách. Až 
budete příště doma marně 
shánět fungující svítilnu, už 
víte, kde ji hledat. 

Doma si to určitě bez koše na odpadky 
nedovedete představit. A v autě přece také 
strávíte kus života.

CLEVER INSIDECLEVER INSIDE
Simply Clever detaily či řešení, včetně úložných prostorů, 
podstatně zvyšují praktičnost vozu. Dokážou totiž jednoduše 
znásobit jeho přepravní možnosti, pomáhají Vám udržet 
pořádek a zpříjemňují celé posádce cestování.





Stylový Yeti se samozřejmě může vypravit kamkoli, ale v městských ulicích mu to bude obzvlášť slušet. 
K Vašemu příjemnému pocitu a jistotě za volantem přispívá dokonalý výhled z vozu, který je v městském 
provozu přímo neocenitelný. A jako kompaktní SUV Vám Yeti umožní zaparkovat i na omezeném prostoru. 

Výrazný a přitom decentní design verze Yeti se vyznačuje exteriérovými prvky v barvě karoserie. K nim patří 
boční ochranné lišty, prahy dveří a nárazníky včetně spodní části. Důležitým poznávacím znakem vozu je 
i jemná voštinová mřížka nasávacího otvoru v předním nárazníku. Střešní nosič může být buď ve stříbrném, 
nebo v černém provedení. Přitažlivost verze Yeti a její městskou eleganci podtrhují kola z lehké slitiny 
(na snímku 17" kola Scudo).

Robustní Yeti Outdoor dává svým exteriérem okamžitě najevo dobrodružný charakter. Objevovat dosud 
nepoznaná místa může být přece tak vzrušující a outdoorová verze vozu je na tyto situace už od pohledu 
dobře připravena. 

Střešní nosič ve dvoubarevném nebo černém provedení, černé boční ochranné lišty, nárazníky se spodní částí 
v černé barvě, dále masivní vertikální lamely na nasávacím otvoru v předním nárazníku nebo atraktivní kola 
z lehké slitiny (na snímku 17" kola Origami), to vše jsou prvky, které zdůrazňují osobitost verze Yeti Outdoor. 
Na podvozku byste navíc odhalili paket pro špatné cesty, jehož prvky chrání prostor motoru a lanovodů při jízdě 
po nezpevněném povrchu. 

YETIYETI YETI OUTDOORYETI OUTDOOR

Modelová řada Yeti přichází se svěžím exteriérem, který odráží současný designový jazyk ŠKODA. Zároveň Vám Yeti nabízí specifi cká řešení v závislosti na zvolené 
verzi vozu. Yeti a Yeti Outdoor představují dvě designové linie, které vycházejí z odlišných nároků na vozy SUV a jejich využití. Ačkoli je rozdíl v designu patrný na první 

pohled, obě verze mají hodně společného. Jedná se například o tvarování a případně i umístění exteriérových prvků, určené designovým jazykem ŠKODA. 
Mimo jiné jsou to kapota s logem ŠKODA na dominantním místě, maska chladiče nebo hlavní a mlhové světlomety. 



Jízdy za dobrodružstvím si budete ještě více užívat s elektricky ovládanou panoramatickou posuvnou střechou, která Vám umožní vytvořit nad předními sedadly velký 
otevřený prostor.

Sebevědomý výraz obou verzí vozu umocňují 
bi-xenonové světlomety s LED světly pro denní 
svícení, jejichž pruh je umístěn ve spodní části 
světlometu. LED (Light-Emitting Diode) skvěle 
korespondují s přídí v krystalickém designu 
a zároveň nabízejí výhody jako úspornost 
a dlouhá životnost. Přední mlhové světlomety 
jsou k dispozici i ve variantě s Corner funkcí.  

Zadní sdružené 
svítilny, s prosvícením 
do dvojitého C, mohou 
být osazeny vysoce 
účinnými LED diodami, 
které zabezpečují funkci 
jak koncového, tak 
i brzdového světla.

Zadní nárazník včetně decentního stříbrného krytu v městském 
stylu je jednou z osobitých výbav verze Yeti. Na zádi však objevíte 
i mnoho prvků, které jsou nyní typické pro značku ŠKODA: logo, 
nápis ŠKODA, název modelu, trojúhelníkové prolisy vymezující 
prostor pro registrační značku a podélné odrazky pro lepší 
viditelnost vozu. Yeti Outdoor Vás při pohledu zezadu zaujme svým mohutným 

nárazníkem a nepřehlédnutelným ochranným krytem, který díky 
stříbrné barvě dokonale vyniká vedle černých plastových dílů. 



Upevňovací systém 
v zavazadlovém prostoru 

s horizontálními lištami 
a posuvnými háčky Vám 

nabízí víceúčelové využití. 
Zavěšení tašek s nákupem 

je tedy jen jednou 
z možností. Systém slouží 

i pro uchycení sítí nebo 
fi xaci plata zavazadlového 

prostoru v dolní poloze 
(bez vyobrazení).

Na nočních výletech, 
ale i za jiných okolností 

může přijít vhod 
vyjímatelná LED svítilna 

v zavazadlovém prostoru, 
která se automaticky při 
zapnutém motoru dobíjí.

Síťový program, který 
spolehlivě zabrání 

převáženým věcem 
v posouvání, nabízí několik 

variant uspořádání. 

Oboustranný koberec 
můžete používat 

z textilní strany, pokud 
nevezete nic, co by 

mohlo vůz znečistit. 
V případě potřeby 

otočíte koberec navrch 
gumovou omyvatelnou 

stranou (na snímku).

Skrytý úložný 
prostor Vám 
poskytne 
mezipodlaha. 
Zároveň tato 
Simply Clever 
výbava usnadňuje 
manipulaci se 
zavazadly tím, 
že přibližuje dno 
zavazadlového 
prostoru k nákla-
do vé hraně. 

Systém VarioFlex, který je standardní výbavou obou verzí 
vozu, Vám umožňuje přizpůsobit interiér aktuální situaci 
a potřebám. Jedná se o koncept tří zadních sedadel, která jsou 
samostatná, takže je můžete nejen jednotlivě sklopit, 
ale i snadno vyjmout. 



Při bližším prozkoumání odhalíte mnoho odkládacích míst 
a schránek, protože celé pojetí interiéru je Simply Clever. 

Klíče, mobily, brýle, parkovací lístky, mapy, občerstvení a vůbec 
jakákoli z dalších nezbytností, které vozíte v autě, vše najde v interiéru 

své místo. A Vy pokaždé víte, kde máte co hledat. 

Schránka na brýle je umístěná 
ve stropním panelu nad zpětným 
zrcátkem, takže má řidič své sluneční 
či dioptrické brýle na řízení vždy 
na dosah ruky.

Jeden z mnoha 
Simply Clever prvků 
se nachází pod 
sedadlem řidiče. 
Najdete tu speciální 
kapsu na výstražnou 
vestu, kterou máte 
v případě potřeby 
okamžitě k dispozici.

Při zapnuté 
klimatizaci se Vám 
odkládací schránka 
před spolujezdcem 
postará cestou 
o příjemně 
vychlazené pití. 

Odkládací schránku na drobnosti v horní 
části přístrojové desky snadno otevřete 
jemným stisknutím víka.

Držák na parkovací lístek 
na hraně předního skla 
je praktický detail, díky 
němuž bude Váš doklad 
o zaplaceném parkování vždy 
na dobře viditelném místě. 

Pokud si chcete vzít na cestu malé 
občerstvení, jistě přivítáte dvojitý držák 
na nápoj ve středové konzole. 



Vyjímatelný vak Unibag, 
který je určen pro převážení 
lyží nebo snowboardu, 
jednoduše prostrčíte otvorem 
mezi zavazadlovým prostorem 
a kabinou.

Cestující na zadních sedadlech 
ocení sklopné stolky s držáky 
na nápoj, zabudované 
v opěradlech obou předních 
sedadel, které se samozřejmě 
dají využívat nejenom pro 
stolování. 

Komfort cestujících 
na zadních sedadlech 
zvyšuje držák nápojů, 
který je spolu s dalšími 
doplňky, jako jsou 
například zapalovač 
a popelníky, součástí 
funkčního paketu.  

Ještě větší variabilitu dodá vozu sklopné opěradlo předního 
sedadla spolujezdce, které Vám například umožní převézt 
v interiéru předměty s mimořádnými rozměry. 

Až bude koš na odpadky plný, snadno ho vyjmete 
a vysypete. Umístit ho můžete do odkládací přihrádky 
jak v předních dveřích, tak i v zadních. Do odkládací 
přihrádky v obou předních dveřích se vejde i litrová 
lahev.





  * Informace o podmínkách využívání a kompatibilitě SmartLink a SmartGate najdete na našich webových stránkách.
** Bezplatná aktualizace navigačních dat dvakrát ročně po dobu až pěti let po ukončení výroby daného modelu infotainmentu.

Špičkový infotainment Bolero 6,5" s barevným 
dotykovým displejem nabízí mimo prvků shodných 
se Swingem navíc Bluetooth a čtyři reproduktory 
vzadu. Výbavu si můžete rozšířit o hlasové 
ovládání, funkci SmartLink, DAB (Digital Audio 
Broadcast) a sound systém.

Infotainment Swing 5" přichází s barevným 
dotykovým displejem. Ke standardní výbavě 
patří mimo jiné vstup USB/Aux-in, slot pro 
SD karty a čtyři 20W reproduktory. Výbavu si 
můžete rozšířit o Bluetooth.

Infotainment Amundsen 6,5" s navigací nabízí 
barevný dotykový displej a dva sloty pro SD karty, 
přičemž SD karta s mapami** patří k výbavě. 
Samozřejmostí jsou i všechny funkce špičkového 
rádia. Výbavu si můžete rozšířit o hlasové 
ovládání, funkci SmartLink, DAB (Digital Audio 
Broadcast) a sound systém.

Zajistit Vám komfort a orientaci v průběhu parkování je úkolem pro parkovací systémy.
Signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu využívá senzory v předním 
a zadním nárazníku. Podle předpokládaného pohybu vozu pak aktivuje zvukový signál 
pouze u relevantních překážek, takže Vás například při zařazené zpátečce 
neupozorňuje zbytečně na překážky vpředu. 

Rear View Camera (zadní parkovací kamera) v madle pátých dveří zobrazuje prostor 
za Vaším vozem a vyznačuje jízdní linie v jeho šířce. Tento asistenční systém je dodáván 
vždy s parkovacími senzory a infotainmentem, na jehož displeji se průběh parkování 
zobrazuje.

Pokud si chcete parkování co nejvíce usnadnit, pak je pro Vás tím nejlepším pomocníkem 
Park Assist. Vytipuje Vám vhodné místo, zaparkuje do řady podélně i příčně stojících 
vozidel, a dokonce dokáže i vyjet z řady podélně stojících vozů. Při podélném parkování si 
vystačí s místem, které je jen o 60 cm delší než samotný vůz.

S funkcí SmartLink (zahrnující funkci MirrorLink®) bude displej infotainmentu (rádio nebo navigační 
systém) zrcadlit informace z Vašeho smartphonu. Všechny nainstalované aplikace, které mají 
certifi kát o bezpečném využití ve voze, jsou s funkcí MirrorLink® kompatibilní. Váš vůz může 
být vybaven i systémem SmartGate, který Vám umožní propojit smartphone nebo tablet s řídicí 
jednotkou vozu a získat tak zajímavé provozní údaje, třeba jak je Vaše jízda ekonomická nebo 
dynamická, ale i servisní informace apod.*



Climatronic, dvouzónová klimatizace s elektronickou 
regulací a automatickou cirkulací vzduchu, Vám dává 
možnost nastavit si pro levou a pravou část interiéru 
rozdílné teploty. 

Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče 
je vybaveno pamětí, do které je možné 
uložit tři různá nastavení sedadla 
a vnějších zpětných zrcátek.

Kryty pedálů z ušlechtilé oceli 
zvyšují Váš pocit komfortu.

Elektricky vyhřívané 
čelní sklo si rychle poradí 
s námrazou i zamlžením, 
a tak Vám zajistí dobrý výhled 
za jakéhokoli počasí.

Systém KESSY (Keyless 
Entry, Start and exit 
SYstem) Vám umožní 
používat vůz bez klíče. 
K nastartování a vypnutí 
motoru pak slouží tlačítko 
Start/Stop. 

Na dlouhých cestách po dálnici určitě využijete 
tempomat, který dokáže automaticky udržovat 
konstantní rychlost. Navíc máte možnost zvýšit 
nebo snížit rychlost bez použití pedálů. Tuto 
funkci ovládáte postranním tlačítkem tempomatu.

Pro vozy Yeti i Yeti Outdoor jsou určeny výhradně tříramenné volanty, 
dodávané v několika variantách, včetně koženého sportovního 
multifunkčního volantu s ovládáním rádia a telefonu. 

Vnější zpětná zrcátka s automatickým sklápěním 
po uzamčení vozu oceníte zejména při parkování 
na ulici.

Osvětlení nástupního prostoru Boarding Spots, integrované 
ve zpětných zrcátkách, Vám umožní bezpečně nastoupit nebo 
vystoupit z vozu i za naprosté tmy.

Na vzrušující cestě za novými zážitky Vám elektricky ovládaná panoramatická posuvná střecha 
dává pocit neomezeného prostoru a volnosti. Přední část střechy je výklopná a posuvná směrem 
vzad. Zadní část je pevná. Tónovaná skla, z nichž jsou zhotoveny obě části, mají nižší světelnou 
a tepelnou propustnost, takže pomáhají navodit optimální klima a komfort v interiéru vozu. Pokud 
budete potřebovat, můžete celou prosklenou plochu zakrýt zevnitř elektricky ovládanou roletou. 



Při Vašich každodenních jízdách do práce i na dobrodružných výpravách Vám Yeti poskytne maximální bezpečí. Vedle vynikajících 
jízdních vlastností, na nichž mají svou zásluhu i vyspělé systémy jako ESC (Electronic Stability Control), Vám Yeti přináší spoustu prvků 
pasivní bezpečnosti, jejichž úkolem je ochránit zdraví posádky v extrémní situaci. 

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

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

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.

Driver Alert (asistent pro rozpoznání 
únavy) 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.

Hlavové airbagy, které vytvoří po aktivaci stěnu před bočními okny, chrání hlavy 
cestujících vpředu i vzadu.

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

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



Ať už Vás láká stylový Yeti, nebo preferujete dobrodružnější verzi Yeti Outdoor, 
vždy máte na výběr mezi pohonem předních kol a 4x4. Pokud zvolíte pohon 4x4 
v kombinaci se systémem Off-road, můžete se klidně vydat se svým vozem 
i do obtížně sjízdného terénu. Za názvem Off-road se totiž skrývá celý soubor 
funkcí jako asistent pro jízdu z kopce, přizpůsobení elektronických systémů ABS 
(protiblokovací systém), ASR (protiprokluzový systém) a EDS (elektronická uzávěrka 
diferenciálu) dané jízdní situaci a citlivější nastavení plynového pedálu. Dalším 
skvělým pomocníkem, který se osvědčí i v mnohých městech, bude asistent 
rozjezdu do kopce. 

Automatická převodovka DSG (Direct Shift 
Gearbox) a pohon 4x4 představují dvě vyspělé 
technologie, jejichž spojení je zárukou výjimečných 
jízdních zážitků. Převodovka DSG (dodávaná pro 
verze 4x4 v šestistupňové variantě) umožňuje 
dosáhnout výborné akcelerace a udržovat motor 
v optimálním pracovním režimu. Při ekonomickém 
způsobu jízdy tak můžete docílit velmi příznivých 
hodnot spotřeby paliva, a tím i emisí CO2. 

Stiskem tlačítka Off-road 
aktivujete funkce, které 
Vám pomohou bezpečně 
zvládnout obtížně sjízdné 
úseky.

Pohon 4x4 zajišťuje mezinápravová 
elektronicky řízená vícelamelová 
spojka. Připojení zadní nápravy 
je samočinné, takže vůz 
může za běžných okolností 
využívat výhody předního 
pohonu a v extrémnějších 
podmínkách vynikající 
záběr 4x4.

Na cestách plných dobrodružství. ŠKODA Yeti 4x4.



Někdy je mnohem zábavnější historii psát než o ní číst. ŠKODA Yeti Monte Carlo.

Logo Monte Carlo odkazuje na úspěchy značky 
ŠKODA v této legendární rallye i na naše úsilí 
promítnout zkušenosti z motoristického sportu 
do sériových vozů. ŠKODA Yeti Monte Carlo 
nezapře geny šampiona. Ke klíčovým 
vlastnostem vozu patří spolehlivost, která 
často rozhoduje o vítězství na závodní dráze. 

Verzi Monte Carlo charakterizují mimo jiné zadní LED 
svítilny a dekorativní koncovka výfuku. Na obou 
předních blatnících najdete logo Monte Carlo. Silný 
celkový dojem, stejně jako komfort pasažérů, ještě 
umocňuje Sunset – skla s vyšším stupněm tónování 
v zadní části vozu.



Interiér se sportovními sedadly je vybaven potahovou látkou v kombinaci červené, černé a šedé barvy. Tříramenný sportovní volant v perforované kůži zdobí červené prošití. 

Jedinečný styl zdůrazňují 
17" kola z lehké slitiny Origami 
s leštěným povrchem v designu 
Monte Carlo. 

Prahové lišty s nápisem Monte Carlo mají dekorativní 
i ochrannou funkci.

Černé exteriérové prvky dávají vozu jedinečný 
styl a dravý výraz. Patří k nim přední mlhové 
světlomety, rámeček masky chladiče, přední 
spoiler, vnější zpětná zrcátka a černé plastové 
lemy po celém obvodu spodní části vozidla. 
S těmito doplňky skvěle koresponduje černá 
střecha, která rovněž patří k základní výbavě.

Hlavice a manžeta 
řadicí páky jsou 
provedeny v černé 
kůži. Na manžetě 
objevíte červené 
prošití, které je 
jedním z osobitých 
stylových prvků 
verze Monte Carlo. 



Jména Laurin & Klement patří legendární 
dvojici průkopníků automobilismu, v jejichž 
továrně v Mladé Boleslavi byl vyroben první vůz 
již v roce 1905. Značka L&K (později ŠKODA, 
po spojení s plzeňskými Škodovými závody) se 
stala symbolem nejvyšší řemeslné dovednosti, 
převratných technických řešení a individuálního 
přístupu k zákazníkům. Není proto náhodné, že 
název Laurin & Klement nesou nyní nejvyšší 
výbavové stupně vozů ŠKODA. Právě v nich se 
dokonale odráží odkaz našich předchůdců. 

Boční ochranné lišty v barvě karoserie naznačují, že 
jde o vůz v elegantním městském stylu. Outdoorová 
verze má černé lišty s hliníkovým proužkem. Oba 
přední blatníky zdobí plaketka Laurin & Klement. 

Každý den ve znamení výjimečnosti. ŠKODA Yeti Laurin & Klement.



Interiér v hnědé kůži je obložen dekorem Piano Black. Tříramenný kožený multifunkční volant Vám umožňuje ovládat rádio a telefon.

Na opěradle předních 
sedadel, vzadu 
na prostředním 
sedadle a také 
na liště na přístrojové 
desce najdete logo 
Laurin & Klement.

Exkluzivitu verze Laurin & Klement může ještě 
zvýšit elektricky ovládaná panoramatická 
posuvná střecha, která přinese větší potěšení 
z jízdy celé posádce. 

Elegantní 
dvoubarevná 

17" kola z lehké 
slitiny Annapurna 

reprezentují 
standardní výbavu 

verze Yeti L&K. 

Dekorativní prahové 
lišty s vložkou 

z ušlechtilé oceli 
s nápisem Laurin 

& Klement jsou 
nejen stylovým, ale 

i praktickým doplňkem.

Pro verzi Yeti Outdoor L&K 
jsou určena působivá 17" kola 
z lehké slitiny Origami 
ve dvoubarevném designu.



 

Interiér Active, černý 

Interiér verze Active nabízí černé dekorativní prvky jako kličky dveří a rámečky ventilace. Základní výbava dále zahrnuje například elektrické ovládání předních oken, elektricky ovládaná 
a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka a klimatizaci. 

Interiér Ambition, Gobi SandInteriér Ambition, černý Interiér Ambition, Gobi Sand, (sedadla na přání)

Interiér verze Ambition nabízí dekorativní chromované prvky jako kličky dveří a detaily na volantu. Vybrat si můžete z několika potahových látek sedadel. Základní výbava dále zahrnuje 
například výškově nastavitelná přední sedadla, Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou a schránku na brýle.



Interiér Style, černý, dekor Style Interiér Style, černý, dekor Style, (sedadla na přání)Interiér Style, Gobi Sand, dekor Style

Interiér Style nabízí množství dekorativních chromovaných prvků. Vybrat si můžete z několika kombinací potahových látek a dekorů. Základní výbava dále zahrnuje například 
dvouzónovou klimatizaci, malý kožený paket (kožený volant aj.) a vyhřívání předních sedadel.

Sportovní sedadla, stříbrná, dekor Style

Sportovní sedadla ve speciálním designu dají Vašemu vozu dynamický charakter. Nabízíme jako mimořádnou výbavu pro verze Ambition a Style. 



* Mimořádná výbava.

17" kola z lehké slitiny Annapurna 
Yeti

17" kola z lehké slitiny Annapurna  
ve stříbrno-černé metalické barvě 
Yeti L&K

17" kola z lehké slitiny Origami
Yeti Outdoor

17" kola z lehké slitiny Origami 
ve stříbrno-černé metalické barvě 
Yeti Outdoor L&K

17" kola z lehké slitiny Scudo
Yeti

17" kola z lehké slitiny Erebus
Yeti Outdoor

16" kola z lehké slitiny Forest
Yeti Outdoor

16" kola z lehké slitiny Helix
Yeti

16" ocelová kola s kryty Satellite
Yeti

Interiér Style – Yeti
černá látka

Interiér Ambition, Style*
Gobi Sand kůže-umělá kůže

Interiér Laurin & Klement
hnědá kůže-umělá kůže

Interiér Ambition, Style – Yeti Outdoor
látka Gobi Sand

Interiér Style*
Gobi Sand Alcantara®-kůže-umělá kůže

Sportovní sedadla*
Stříbrná látka

Interiér Style – Yeti Outdoor
černá látka

Interiér Ambition*, Style*
černá kůže-umělá kůže

Interiér Active – Yeti
černá látka

Interiér Ambition – Yeti
černá látka

Interiér Ambition – Yeti Outdoor
černá látka

Interiér Ambition, Style – Yeti
látka Gobi Sand

Interiér Ambition*, Style*
černá Alcantara®-kůže-umělá kůže



 *  Exkluzivně pro verzi L&K.

Barva laku Kód barvy Střecha

Bílá Candy Béžová Cappuccino Stříbrná Brilliant Šedá Quartz Černá Magic

Bílá Candy uni 9P9P � � – � �

Bílá Laser uni J3J3 – – – � �

Červená Corrida uni 8T8T � – � � �

Modrá Pacifi c uni Z5Z5 � � � � –
Bílá Moon metalíza 2Y2Y – – – � �

Stříbrná Brilliant metalíza 8E8E – � � � �

Zelená Jungle metalíza L2L2 � � � � �

Béžová Cappuccino metalíza 4K4K � � � � �

Hnědá Mato metalíza 1M1M � � � � �

Šedá Quartz metalíza F6F6 � � � � �

Modrá Lava metalíza 0F0F � � � � �

Hnědá Magnetic metalíza 0J0J – – – – �

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

Šedá Business metalíza 2C2C � � � � �

Doporučení pro kombinace barev:             �    dobrá           
–   nelze objednat            

Bílá Candy uni
se střechou Černá Magic

Stříbrná Brilliant metalíza
se střechou Černá Magic
a stříbrnými vnějšími zrcátky

Červená Corrida uni 
se střechou Bílá Candy uni

Modrá Lava metalíza 
se střechou Stříbrná Brilliant metalíza
a stříbrnými vnějšími zrcátky

Černá Magic
se střechou Šedá Quartz metalíza 
a šedými vnějšími zrcátky

Hnědá Mato metalíza
se střechou Béžová Cappuccino metalíza

Yeti – ukázky barevných kombinací

Yeti Outdoor – ukázky barevných kombinací 

V závislosti na barvě střechy jsou k dispozici vnější zpětná zrcátka v barvě Šedá Quartz a Černá Magic. Stříbrná zrcátka jsou určena 
exkluzivně pro verzi Yeti Outdoor. Podrobné informace o nabízených barevných kombinacích získáte u svého autorizovaného 
prodejce vozů ŠKODA.

Bílá Candy uni Bílá Laser uni

Bílá Moon metalíza

Modrá Pacifi c uni

Stříbrná Brilliant metalíza Béžová Cappuccino metalíza

Hnědá Mato metalíza Šedá Quartz metalíza

Červená Corrida uni

Hnědá Magnetic metalíza*Modrá Lava metalíza 

Zelená Jungle metalíza

Černá Magic s perleťovým efektem Šedá Business metalíza



Z hlediska Vaší individuality. ŠKODA Originální příslušenství.



Uvedené produkty najdete v nabídce ŠKODA Originálního příslušenství. Informace o celém 
sortimentu příslušenství získáte u svého autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.

Dekorativní prahové lišty s hlíníkovou 
vložkou účinně chrání prahy před 
mechanickým poškozením při nastupování 
i vystupování z vozu. 

Oboustranný koberec představuje univerzální řešení pro dno 
zavazadlového prostoru. Zatímco textilní strana poskytuje standardní 
ochranu před znečistěním, na druhé straně je plast, který neklouže, 
vhodný na přepravu špinavých či vlhkých předmětů.

Plastová vana se zvýšenou 15centimetrovou hranou 
může zabránit znečistění nebo poškození čalounění vozu. 
Vanu lze snadno vyjmout a vyklepat nebo omýt vodou.

Už žádné škrábance a rýhy. Ochranná lišta 
zadního nárazníku je praktickým pomocníkem, 
který při nakládání či vykládání věcí zabrání 
nechtěnému poškození vozu.

Zadní nárazník a nákladovou hranu můžete před 
poškozením ochránit také pomocí krycí fólie. Pruhy 
ve tvaru trojúhelníku zlepšují viditelnost stojícího vozu.

Síť pod plato 
zavazadlového 

prostoru se 
hodí nejen pro 

deštník, ale 
i pro další věci, 

které chcete 
převézt odděleně 

od ostatních 
zavazadel. 

Lapače nečistot chrání karoserii před 
blátem a odlétajícími kamínky.

Ramínko na sako je mimořádně praktickým 
doplňkem především pro ty, kteří jezdí 
do práce v obleku.

17" kola z lehké slitiny Blossom 
ve sportovně-elegantním stylu 
dokonale korespondují s oběma 
designovými liniemi modelu Yeti. 

Tažné zařízení, které 
je odnímatelné, Vám 
v závislosti na motorizaci 
umožní utáhnout přívěs 
až do hmotnosti 2100 kg. 
Pro verzi Yeti Outdoor je 
tažné zařízení standardní 
výbavou.   



Technické údaje
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 *   Motor ke splnění limitů emisního předpisu EU6 využívá systém SCR (Selective 

Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje 

emise oxidů dusíku NOx. Toto aditivum je nutné během provozu vozu doplňovat.

 **  Informace o zapsaných rozměrech kol a pneumatik v technickém průkaze vozidla 

jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz.

 ( ) Platí pro vůz s automatickou převodovkou.

 Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či 

technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. 

Platí pro základní model bez mimořádných výbav.

Nabídka motorizací závisí jak na zvolené verzi Yeti nebo Outdoor, 
tak i na výbavovém stupni. Bližší informace o dostupných kombinacích 
Vám poskytne autorizovaný prodejce vozů ŠKODA. 

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová Vnější rozměry
Součinitel odporu vzduchu Cx 0,360–0,369 dle motorizace Délka (mm) 4222

Šířka (mm) 1793

Podvozek Výška (mm) 1691

Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozvor (mm) 2578
Zadní náprava víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1541/1537
Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Dual Rate Světlá výška (mm) 180
– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny
– vzadu kotoučové Vnitřní rozměry
Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1446/1437
Kola** 7,0J x 16" Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1034/1027
Pneumatiky** 215/60 R16 Objem zavazadlového prostoru (max. l)

– bez rezervního kola – nesklopená/sklopená/vyjmutá zadní sedadla 415 l/1580/1760

Objem palivové nádrže (l) 55; 60 dle motorizace – s rezervním kolem nebo pro dieselové motorizace s tažným zařízením jsou hodnoty o 105 l nižší

Motor 1,2 TSI/81 kW 1,4 TSI/92 kW 1,4 TSI/110 kW 4x4 2,0 TDI CR DPF/81 kW 2,0 TDI CR DPF/81 kW 4x4 2,0 TDI CR DPF/110 kW 2,0 TDI CR DPF/110 kW 4x4
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 

vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem, 
přímé vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail 
Počet válců/zdvihový objem (cm3) 4/1197 4/1395 4/1395 4/1968 4/1968 4/1968 4/1968
Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 81/4600–5600 92/5000–6000 110/5000–6000 81/3500 81/3500 110/3500 110/3500
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 175/1400–4000 200/1400-4000 250/1500–3500 250/1750–3000 250/1750–3000 340/1750–3000 340/1750–3000
Exhalační norma EU6 EU6 EU6 EU6* EU6* EU6* EU6*
Palivo benzin, okt. č. min. 95 benzin, okt. č. min. 95 benzin, okt. č. min. 95 Diesel Diesel Diesel Diesel

Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h) 179 (178) 187 (186) 195 (191) 180 175 199 195 (192)
Zrychlení 0–100 km/h (s) 10,9 (11,4) 9,9 (10,1) 8,7 (8,9) 11,7 12,2 9,0 9,1 (9,2)
Spotřeba (dle normy 99/100)
– město (l/100 km) 6,7 (6,5) 7,2 (6,9) 7,5 (7,6) 5,3 6,3 5,6 6,0 (6,3)
– mimo město (l/100 km) 4,8 (5,0) 5,0 (5,2) 5,6 (5,6) 4,1 4,6 4,3 4,6 (5,0)
– kombinovaná (l/100 km) 5,5 (5,5) 5,8 (5,8) 6,3 (6,4) 4,5 5,3 4,8 5,1 (5,5)
Emise CO2 (g/km) 128 134 147 118 137 126 134 (144)
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3

Pohon
Druh předních kol předních kol 4x4 předních kol 4x4 předních kol 4x4
Spojka hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová (dvě souosé spojky 

elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová (dvě souosé spojky 

elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová (dvě souosé spojky 

elektrohydraulicky ovládané)
Převodovka mechanická 6stupňová

(automatická 7stupňová DSG)
mechanická 6stupňová

(automatická 7stupňová DSG)
mechanická 6stupňová

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

(automatická 6stupňová DSG)

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

1340 (1360) 1355 (1380) 1471 (1496) 1452 1550 1486 1565 (1585)

Užitečná hmotnost – včetně řidiče 
a mimořádných výbav (kg)

620 620 620 620 620 620 645

Celková hmotnost (kg) 1885 (1905) 1900 (1925) 2016 (2041) 1997 2095 2031 2135 (2155)
Nebrzděný přívěs (max. kg) 670 (680) 670 (690) 730 (740) 720 750 740 750
Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 1200 1300 1800 1500 1800 1800 2100



Dárkové předměty Všeobecné informace
ŠKODA SERVICE

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: +420 236 090 002

Pracovníci centrály Vám ochotně zprostředkují potřebnou pomoc. 

Záruka mobility 
Pokud se Vaše vozidlo stane během cesty z důvodu jakékoliv neočekávané 
poruchy nepojízdným, budou Vám kdekoliv, v jakoukoliv dobu a bezplatně 
poskytnuty následující služby: příjezd na místo poruchy nebo odtah 
k nejbližšímu servisnímu partnerovi ŠKODA, technická pomoc po telefonu, 
popř. zprovoznění na místě. Nebude-li oprava provedena ten samý den, 
může servisní partner ŠKODA v případě potřeby zajistit pro posádku vozidla 
ještě některou z následujících služeb: náhradní doprava (autobus, vlak apod.), 
zapůjčení náhradního vozidla až na  3 pracovní dny, přenocování v hotelu 
na 1 noc. Podmínkou platnosti Záruky mobility je provádění servisních prohlídek 
v síti autorizovaných servisních partnerů ŠKODA. Informace o Záruce mobility 
získáte na ŠKODA Infolince 800 600 000.

Vyzvednutí a přistavení vozu
Je-li pro Vás překážkou přistavit Váš vůz do servisu, autorizovaný servisní 
partner s Vámi dohodne termín a vůz si u Vás vyzvedne. Po provedení 
servisních úkonů jej přistaví zpět. Doporučujeme objednat si službu vyzved -
nutí a přistavení vozu už v okamžiku objednání Vašeho vozu do servisu.

Náhradní vozidlo 
Po dobu opravy nebo údržby Vašeho vozu Vám autorizovaný servisní partner 
ŠKODA může poskytnout náhradní vozidlo. Doporučujeme zamluvit si náhradní 
vůz už v okamžiku objednání servisních prací, tak budete mít jistotu, že je pro 
Vás v požadovaném termínu připravený. 

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 až na 5 let s volbou limitu najetých kilometrů až 
150 000 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.

Mobilita Plus
Aby Vaše jízda vozem značky ŠKODA byla vždy bezpečná a příjemná, připravili 
jsme pro Vás paket Mobilita Plus, jehož zakoupením si můžete rozšířit Záruku 
mobility a prodloužit standardní dvouletou záruku na vůz na období 5 let nebo 
100 000 km. Vedle základní Záruky mobility vztahující se na vady výrobního 
charakteru Vám navíc poskytneme pomoc i v případech, které mohou nastat 
kdykoliv při každodenním provozu Vašeho vozidla. Pomoc Vám poskytneme 
v těchto případech: defekt pneumatiky, vybití baterie, nedostatek paliva, 
záměna paliva, nedostatek oleje nebo chladicí kapaliny, zabouchnutí klíče 
ve voze, zlomení klíče, ztracení klíče, nehoda, poškození kabeláže vozu zvěří 
(např. kunou). Na platnost rozšířené Záruky mobility a prodloužené záruky 
na 5 let nebo 100 000 km se vztahují podmínky platnosti z odstavce Záruky 
mobility a Prodloužené záruky.

Proměnný servisní interval
U vybraných modelů ŠKODA může být uplatněn proměnný servisní interval 
(WIV). Při dodržení předepsaných podmí nek umožňuje systém WIV prodloužit 
servisní interval až na maximálně 30 000 km, respektive až na maxi málně

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 proměn ného servisního 
intervalu na Vašem voze se informujte u svého nejbližšího servisního partnera 
ŠKODA.
 
ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Jako ŠKODA Originální příslušenství Vám nabízíme široký sortiment produktů 
zaměřených na individualizaci vozu, přepravu, hudbu a komunikaci, 
bezpečnost či komfort a užitek. Produkty procházejí náročnými testy v rámci 
technického vývoje ŠKODA a vyznačují se vysokou kvalitou, bezpečností 
a kompatibilitou s jednotlivými modely ŠKODA, pro které jsou připraveny. 
Při použití produktů ŠKODA Originálního příslušenství zůstává zachována 
záruka vozu v plné výši. 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, 
po min. zákonem stanovenou dobu 5 let, přičemž naším cílem je zajištění dílů 
nutných pro provoz vozidla až po následujících 15 let. 

Dlouhá životnost 
Použití materiálů prvotřídní kvality a špičková technologie výroby ŠKODA 
Originálních dílů zaručují jejich maximální spolehlivost a dlouhou životnost. 
Důkazem je tříletá záruka na ŠKODA Originální baterie a prodloužení záruční 
doby originálních tlumičů výfuku na 4 roky, vztahující se na všechny střední 
a zadní díly výfuku.

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.youtube.com/skodacz nebo jděte na www.facebook.com/skodacz 
a staňte se fanoušky značky ŠKODA. Získáte čerstvé informace a nové přátele. 

ŠKODA FINANCIAL SERVICES 

Využijte pro pořízení svého nového vozu výhodných akčních nabídek 
financování od ŠKODA Financial Services. 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.vwfs.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.
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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 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.   

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 konfigurátoru na www.skoda-auto.cz. Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez 
použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.

skoda-auto.cz 

Download the ŠKODA
Interactive Catalogue and
explore the car from every
angle.

Váš prodejce vozů ŠKODA

Získejte více informací a domluvte si zkušební jízdu:

Stáhněte si interaktivní 
katalog do svého mobilního 
zařízení.

Katalog

Stáhněte si aplikaci 
ŠKODA Servis pro pomoc 
na Vašich cestách.

Stáhněte si aplikaci 
ŠKODA Manual pro přístup 
ke kompletnímu manuálu 
Vašeho vozu.
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