
Akční nabídka ...od 419 900 Kč
Model Yeti Fresh
s 16" koly z lehké slitiny, zadními LED svítilnami, zadními parkovacími 
senzory, dešťovým senzorem, dvouzónovou klimatizací Climatronic, 
vyhřívanými předními sedadly a spoustou další výbavy...

Motorizace
Komb. spotřeba  

[l/100 km]
Komb. emise CO2 

[g/km]
Trumf Fresh

Yeti

1,2 TSI/81 kW 5,5 128 399 900 419 900

1,2 TSI/81 kW AP 5,5 128 439 900 461 900

1,4 TSI/92 kW 5,8 134 442 900 466 900

1,4 TSI/92 kW AP 5,8 134 492 900 516 900

2,0 TDI/81 kW(1) 4,5 118 472 900 496 900

2,0 TDI/81 kW 4×4(1) 5,3 137 522 900 546 900

Yeti Outdoor

1,2 TSI/81 kW 5,5 128 419 900 –

1,2 TSI/81 kW AP 5,5 128 459 900 –

1,4 TSI/92 kW 5,8 134 462 900 –

1,4 TSI/92 kW AP 5,8 134 512 900 –

2,0 TDI/81 kW(1) 4,5 118 492 900 –

2,0 TDI/81 kW 4×4(1) 5,3 137 542 900 –

Standardní výbava a výbava na přání Trumf Fresh

Pakety

Trumf Plus v hodnotě 18 500 Kč: Bluetooth, třetí hlavová opěrka vzadu, Jumbo Box s nastavitelnou 
loketní opěrou, alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou, náklonovým čidlem, Safe 
systém, rezervní kolo ocelové neplnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu 
pneumatik a síťový program

13 000 –

Ambition Plus v hodnotě 39 400 Kč: signalizace vzdálenosti při parkování vzadu, Climatronic – 
dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací včetně kombifiltru a automatické cirkulace, vyhřívání 
předních sedadel, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním a dešťový senzor

–

Simply Clever

Držák výstražné vesty pod sedadlem řidiče

Odkládací schránka na deštník s deštníkem pod sedadlem spolujezdce –

Držák na multimediální přístroje pro loketní opěru Jumbo Box – 400

Oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru – 1 300

ŠKODA Yeti OutdoorŠKODA Yeti

ŠKODA YETI
AKČNÍ CENÍK



Standardní výbava a výbava na přání Trumf Fresh

Simply Clever

Odpadkový koš v obložení dveří – 400

Vyjímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru –

Bezpečnost

ESC včetně ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS

Asistent rozjezdu do kopce (standard pro 1,2/81 kW AP a 1,4/92 kW AP) (Yeti / Yeti Outdoor) – / 2 100 / –

Driver Alert – asistent rozpoznání únavy řidiče – 900

Kontrola tlaku v pneumatikách

Airbagy řidiče a spolujezdce (s deaktivací), boční airbagy vpředu

Hlavové airbagy –

Kolenní airbag řidiče –

Boční airbagy vzadu – 7 100

Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče a spolujezdce

Tříbodové, výškově nastavitelné přední bezpečnostní pásy s přitahovači

Tři tříbodové bezpečnostní pásy vzadu

Třetí hlavová opěrka vzadu –

Imobilizér, štítek s VIN kódem a čárovým kódem

Dvoutónová houkačka jednotónová

Příprava pro uchycení dvou dětských sedaček s bezpečnostním systémem Isofix a pásem TopTether 
na zadních sedadlech / Isofix na sedadle spolujezdce

 / –  / 1 000

Vnější výbava

16" ocelová kola s velkoplošnými kryty –

16" kola z lehké slitiny Helix –

17" kola z lehké slitiny Scudo (pouze Yeti) – 5 800

17" kola z lehké slitiny Annapurna (pouze Yeti) – 7 700

Sada na opravu pneumatik (bez rezervního kola, zvedáku vozu a klíče na kola)

Rezervní kolo ocelové neplnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola, bez sady na opravu pneumatik – 2 100

Přední mlhové světlomety

Přední mlhové světlomety s Corner funkcí – 2 700

Bi-xenonové světlomety s funkcí AFS (Adaptive Frontlight System), LED denní svítilny a výsuvné 
integrované ostřikovače světlometů a LED osvětlení zadní registrační značky (pouze s výbavou Light 
and Rain Assist)

– 27 000

Zadní LED svítilny a LED osvětlení zadní registrační značky –

Day light

Light and Rain Assist (Coming home, Leaving home, Tunnel light, vnitřní zpětné zrcátko 
s automatickým stmíváním a dešťový senzor)

– 1 900

Vnější zpětná zrcátka a vnější kliky lakované v barvě vozu

Vnější zpětná zrcátka lakovaná stříbrně a vnější kliky lakované v barvě vozu (pouze Yeti Outdoor) –

Ochranné boční lišty dveří lakované v barvě vozu (pouze Yeti) –

Tónovaná skla

Sunset (Yeti / Yeti Outdoor) – / 5 400 / –

Panoramatická posuvná střecha – 29 500

Vyhřívané trysky ostřikovačů čelního skla (Yeti / Yeti Outdoor) – /  / –

Vyhřívané čelní sklo – 5 400

Výsuvné integrované ostřikovače světlometů (Yeti / Yeti Outdoor) – / 3 600 / –

Příprava pro tažné zařízení – 5 100

Tažné zařízení s odnímatelnou hlavicí (Yeti / Yeti Outdoor) – / 12 400 / –

Paket pro špatné cesty (Yeti / Yeti Outdoor) – / 5 400 / –

Střešní nosič, černý

Střešní nosič, stříbrný (pouze Yeti) – 5 000

Uni barva bílá Candy – 4 000

Uni barva bílá Laser – 9 500

Metalické barvy 14 700 14 700

Zvláštní lakování – 20 300

Vnitřní výbava a komfort

Interiér Trumf Ambition

Malý kožený paket* pro 3ramenný volant –

Malý kožený paket* pro 3ramenný multifunkční volant pro rádio a telefon, Maxi DOT –

Malý kožený paket* pro 3ramenný sportovní multifunkční volant pro rádio a telefon – 2 700

Kryty pedálů z ušlechtilé oceli – 2 100



Standardní výbava a výbava na přání Trumf Fresh

Vnitřní výbava a komfort

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče a spolujezdce

Nastavitelné bederní opěry v sedadlech řidiče a spolujezdce

Vyhřívání předních sedadel

VarioFlex (variabilní koncept zadních sedadel)

Vyjímatelný vak Unibag (pouze Yeti Outdoor) –

Sklopná opěra sedadla spolujezdce a nastavitelné bederní opěry v sedadlech řidiče a spolujezdce –

Sklopný stolek na zadní středové opěře –

Dvojitá sluneční clona – 800

Jumbo Box s nastavitelnou loketní opěrou –

Funkční paket (zapalovač cigaret, popelník vpředu a vzadu a držák nápojů vzadu) – 800

Palubní počítač MFA / Maxi DOT  / – – / 

Elektrické ovládání oken vpředu / vzadu  / –  / 5 100

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka –

Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s osvětlením nástupního prostoru 
Boarding Spots / s automatickým stmíváním u řidiče

– / –  / 5 000

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým stmíváním a dešťový senzor –

Centrální zamykání s dálkovým ovládáním (dva sklopné klíčky)

KESSY – bezklíčové odemykání, zamykání a startování – 10 300

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou, náklonovým čidlem a Safe systém – 6 900

Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, zálohovou sirénou, náklonovým čidlem, KESSY – bezklíčové 
odemykání, zamykání a startování a Safe systém

– 17 200

Klimatizace –

Climatronic – dvouzónová klimatizace s elektronickou regulací včetně kombifiltru a automatické 
cirkulace

–

Nezávislé přídavné topení s dálkovým ovládáním, výsuvné integrované ostřikovače světlometů – 28 100

Signalizace vzdálenosti při parkování vzadu / vpředu a vzadu  / –  / 8 100

Parkovací asistent, signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu – 20 300

Rear View Camera – zadní parkovací kamera (pouze s infotainmentem Bolero nebo Amundsen) – 8 000

Tempomat –

Funkce Off-road (pouze pro 4×4) (Yeti / Yeti Outdoor) – / – / –

Odkládací schránka v horní části přístrojové desky uprostřed – otevřená / uzavíratelná  / – – / 

Schránka na brýle –

Vkládané tkané koberce – 1 400

Síťový program –

Dělicí síť – 2 300

Audio, telefony a navigace

Počet reproduktorů / další 4 reproduktory vzadu 4 repro / – 4 repro / 3 000

Sound System s 12 reproduktory a digitálním ekvalizérem  
(pouze s infotainmentem Bolero či Amundsen a elektricky ovládanými okny vpředu a vzadu)

– 13 100

Infotainment Swing 5", Apple konektivita –

Infotainment Swing 5", Bluetooth, Apple konektivita –

Infotainment Bolero 6,5", Bluetooth, Apple konektivita – 8 600

Infotainment Amundsen 6,5" s navigací (včetně mapového podkladu), Bluetooth, Apple konektivita – 17 600

Hlasové ovládání pro infotainment Bolero nebo Amundsen – 500

DAB pro infotainment Bolero nebo Amundsen – 3 000

Funkce SmartLink – 3 300

Funkce SmartGate – 2 200

Záruky a služby

Prodloužený servisní interval

Mobilita PLUS – záruka mobility Plus a prodloužená záruka na 5 let, do 100 000 km 2 000 2 000

Mobilita PLUS – záruka mobility Plus na 5 let, do 100 000 km a prodloužená záruka na 5 let, 
do 150 000 km

10 500 10 500

Předplacený servis Standard na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km 13 990 / 21 490 / 31 990 13 990 / 21 490 / 31 990

Předplacený servis Plus na 5 let nebo 60 000 km / 100 000 km / 150 000 km
21 490 / 38 490 

 / 65 990
21 490 / 38 490 

 / 65 990

ŠKODA Originální příslušenství**

Příčný střešní nosič 2 728

Uzamykatelný box na lyže a snowboardy 7 115

Gumový koberec do zavazadlového prostoru 822

Kryt zavazadlového prostoru za zadními sedadly 649

Mechanické zabezpečení řazení Construct 7 057



  základní výbava     – nelze objednat     AP – automatická převodovka

 (1)  Motor ke splnění limitů emisního předpisu EU 6 využívá systém SCR (Selective Catalytic Reduction), který prostřednictvím dodatečného vstřikování AdBlue snižuje emise oxidů  
dusíku NOx. Toto aditivum je nutné během provozu vozu doplňovat.

 (2)  Výbava L&K navíc obsahuje v paketu Style Plus vnější zpětná zrcátka s pamětí.
 
 *  Malý kožený paket obsahuje 3ramenný volant, madlo ruční brzdy a hlavici řadicí páky v kůži.
 ** Jedná se o výběr z bohaté nabídky ŠKODA Originálního příslušenství. Ceny ŠKODA Originálního příslušenství nezahrnují cenu montáže.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

Váš prodejce vozů ŠKODA:Všechny motorizace uvedené v  tomto ceníku splňují emisní limity EU 6. Naftové motory mají 
systém vstřikování typu common-rail a jsou vybaveny filtrem pevných částic DPF.

V tomto ceníku jsou uvedeny ceny v Kč, doporučené výrobcem ŠKODA AUTO, včetně 21% DPH. 
Dopravní náklady jsou v ceně vozidla. Na možnosti kombinací jednotlivých mimořádných výbav 
se informujte u  svého prodejce vozů ŠKODA. ŠKODA AUTO si vyhrazuje právo uskutečňovat 
v průběhu výroby změny proti provedením zde uvedeným. Další podrobné informace o základní 
a mimořádné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech Vám poskytne na 
přání Váš prodejce vozů ŠKODA.

Ceník je platný od 14. 11. 2016 do odvolání.

Pakety Trumf Ambition Style L&K
Monte  

Carlo

Trumf Plus v hodnotě 18 500 Kč:

Bluetooth, třetí hlavová opěrka vzadu, Jumbo Box

s nastavitelnou loketní opěrou, alarm s hlídáním

vnitřního prostoru, zálohovou sirénou, náklonovým

čidlem, Safe systém, rezervní kolo ocelové

neplnohodnotné, zvedák vozu, klíč na kola, bez sady

na opravu pneumatik a síťový program

13 000 – – – –

Ambition Plus v hodnotě 39 400 Kč:

signalizace vzdálenosti při parkování vzadu,

Climatronic – dvouzónová klimatizace

s elektronickou regulací včetně kombifiltru

a automatické cirkulace, vyhřívání předních

sedadel, vnitřní zpětné zrcátko s automatickým

stmíváním a dešťový senzor

– 10 100 – – –

Style Plus v hodnotě 47 900 Kč:

Bi-xenonové světlomety s funkcí AFS

(Adaptive Frontlight System), LED denní svítilny,

LED osvětlení zadní registrační značky, výsuvné

integrované ostřikovače světlometů, Light Assist

(Coming home, Leaving home, Tunnel light),

elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka

s automatickým stmíváním u řidiče, infotainment

Bolero 6,5", Bluetooth, Apple konektivita, funkce

SmartLink, malý kožený paket* pro 3ramenný

multifunkční volant pro rádio a telefon

– – 20 000  (2) –

Akční pakety ...až 29 900 KčNabité výbavou a zákaznickou výhodou...

Akční pakety pro modely Yeti a Yeti Outdoor

Monte Carlo Plus v hodnotě 40 000 Kč:

signalizace vzdálenosti při parkování vzadu,

Climatronic – dvouzónová klimatizace

s elektronickou regulací včetně kombifi ltru

a automatické cirkulace, vyhřívání předních sedadel,

infotainment Swing 5" a Apple konektivita

– – – – 10 100


