
LIMITOVANÁ EDÍCIA

ŠkodaYeti Xtreme

Vo zvýhodnenej výbave získate:
- ALU - paket

- Maxi DOT - veľký plnegrafický displej

- 17“ strieborno-čierne disky kolies z ľahkých zliatin ANNAPURNA 

- športové sedadlá

- rádio SWING so štyrmi reproduktormi navyše

- trojramenný kožený volant

- Climatronic - dvojzónová klimatizácia s kombi filtrom 

- a ďalšiu skvelú výbavu

www.skoda-auto.sk Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Yeti   5,4-8,0 l/100 km, 140-189 g/km. Ilustračné foto. 

ŠkodaYeti S VÝBAVOU                                   S CENOVOU VÝHODOU AŽ 1 140 4

SIMPLY CLEVER



Dizajn:
•  Disky ANNAPURNA (čierno-strieborné)  z ľahkých 

   zliatin 7,0 J x 17/225/50 R 17 - 4 ks

•  Dekoratívny paket v ALU dizajne (lamely predného 

nárazníka, kryty spätných zrkadiel, bočné ochranné 

lišty, bočné kryty prahov, ochranná lišta zadného 

nárazníka)

•  Kryty pedálov z ušľachtilej ocele

•  Strešný nosič strieborný (strieborná stredná časť 

nosiča)

•  Športove sedadlá s bedrovými opierkami

•  Interiér Sport + dekor Quartz

Bezpečnosť
•  LIGHT ASSISTANT (COMING HOME, LEAVING HOME, 

TUNNEL LIGHT) a vnútorné spätné zrkadlo s automa-

tickým stmievaním a dažďový senzor

•  ESP vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA a DSR                                  

•  Asistent rozjazdu do kopca

•  Airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie

• Bočné airbagy vpredu

• Hlavové airbagy

• Kolenný airbag

• Bezpečnostné svetlá vo výplniach predných dverí

• Predné hlavové opierky systému WOKS

• Predné halogénové svetlomety s čírou optikou

• Predné hmlové svetlomety

• Tri hlavové opierky vzadu

•  ISOFIX - príprava na uchytenie dvoch detských 

   sedačiek na vonkajších zadných sedadlách

Komfort:
•  Climatronic - dvojzónová automat. klimatizácia 

s elektronickou reguláciou a s kombifi ltrom a JUMBO BOX

•  Autorádio SWING (2 DIN) s CD a MP3 prehrávačom 

+ 8 reproduktorov

•  Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, dva 

sklopné kľúče

•  El. ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

•  El. ovládanie okien  vpredu a vzadu

•  Elektrické prídavné kúrenie pre dieselové motorizácie

•  Tempomat

•  SUNSET - sklá s vyšším stupňom tónovania od 

B stĺpika

• Sklopný stolík na zadnom stredovom operadle

• Škoda - Doživotná záruka Mobility Premium

Funkčnosť
•  Klimatizovaná odkladacia schránka pred sedadlom 

spolujazdca

• Maxi DOT - veľký plnegrafi cký displej

• Trojramenný kožený volant + malý kožený paket

• Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

•  Zásuvka na 12 V na stredovej konzole a v batožinovom 

priestore

• Dve čítacie lampy vpredu + čítacie svetlá vzadu

• Zadný stierač s ostrekovačom

• Lakťová opierka JUMBO BOX s audiovstupom

•  Upevňovací systém na uchytenie batožiny v batožino-

vom priestore, s posuvnými háčikmi

•  Dva sklopné háčiky na uchytenie batožiny v batožino-

vom priestore

• Sieťový program

• Tyre Fit - súprava na opravu pneumatík

• Vkladané tkané koberce

Podrobnejšie informácie o základnej výbave a o ponuke 

špeciálnej výbavy získate u svojho predajcu vozidiel Škoda.

Motorizácia Prevodovka Cena

1.2 TSI 77 kW (105 k) 6-stupňová MP 19 550 €

1.2 TSI 77 kW (105 k) 7-stupňová AP DSG 21 650 €

1.4 TSI 90 kW (125 k) 6-stupňová MP 20 350 €

2.0 TDI CR 81 kW (110 k) 5-stupňová MP 21 550 €

1.8 TSI 118 kW (160 k) 4x4 6-stupňová MP 23 150 €

2.0 TDI CR 81 kW (110 k) 4x4 6-stupňová MP 23 550 €

2.0 TDI CR 103 kW (140 k) 4x4 6-stupňová MP 24 650 €

2.0 TDI CR 103 kW (140 k) 4x4 6-stupňová AP DSG 26 550 €

2.0 TDI CR 125 kW (170 k) 4x4 6-stupňová MP 25 750 €

Odporúčané ceny modelov obsahujú poplatok do Recyklačného fondu. Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v EUR vrátane DPH. 

Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky Škoda. 

ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. Cenník platný od 1.1.2011.

MP - Manuálna prevodovka AP - Automatická prevodovka

www.skoda-auto.sk
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA ŠkodaYeti Xtreme



Dekoratívna 

ochranná lišta

 zadného nárazníka 

v ALU dekore

Dekoratívne bočné 

ochranné lišty 

s ALU vložkou 

a bočné kryty prahov 

v ALU dekore

Dekoratívne kryty bočných 

zrkadiel – ALU dekor

Dekoratívne lamely 

predného nárazníka 

v ALU dekore

Strešný nosič v čierno-striebornej úprave 

a SunSet  – sklá s vyšším stupňom tónovania v zadnej časti vozidla 

Kolesá z ľahkej zliatiny 

ANNAPURNA 7,0J x 17" 

v čierno-striebornej úprave, 

s pneumatikami 225/50 R17

Kryty pedálov z ušľachtilej 

ocele



ŠkodaYeti Xtreme

KAŽDÁ CESTA JE S NÍM KRÁSNA
Či sa vydáte do prírody za dobrodružstvom alebo do víru veľkomesta 

za poznaním, bude s vami najlepší z najlepších: Škoda Yeti, teraz v limitovanej 

edícii Xtreme. Na mieru vašim želaniam sú okrem iného v jeho výbave 

športové sedadlá, klimatizácia Climatronic, rádio SWING, čierno-strieborný 

strešný nosič, dekoratívny paket v ALU dizajne (lamely predného nárazníka, 

kryty spätných zrkadiel, bočné ochranné lišty, bočné kryty prahov a lišta 

zadného nárazníka), SunSet a 17“ disky z ľahkej zliatiny ANNAPURNA 

v čierno-striebornej úprave. Pôsobivý vzhľad prepožičiava vozidlu Yeti Xtreme

atraktívna farba oranžová Tangerine. Nech si akokoľvek potrpíte na životný 

štýl plný dobrodružstva, rozhodne nemusíte znižovať svoje nároky na mestskú 

eleganciu. Kvality Yeti Xtreme teraz môžete oceniť aj vy.



Kompletný prehľad našej ponuky nájdete v samostatnom katalógu príslušenstva

vozidla Yeti, ktorý Vám poskytne každý autorizovaný partner Škoda.



Interiér Sport v čierno-striebornej farbe 

s dekoráciou Quartz

Interiér Sport v čierno-červenej farbe 

s dekoráciou Quartz




