
2500 ZŁ W STANDARDZIE! 

 

* Przy skorzystaniu z oferty ŠKODA Kredyt albo ŠKODA Leasing upust wynosi do 10 500 zł. Przy zakupie samochodu za gotówkę upust 

wynosi 4500 zł. Pakiet przeglądów (obowiązujący przez pierwsze 4 lata lub do osiągnięcia przebiegu 60 000 km) o wartości 2500 zł w 

standardzie. W przypadku rezygnacji z pakietu przeglądów, możesz otrzymać dodatkowy upust w wysokości 1000 zł. 

O szczegóły zapytaj sprzedawcę.. 

** Prezentowana miesięczna rata to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% (okres kredytu 48 miesięcy, wkład własny 25%, 

wysokość finalnej raty określona w umowie) oraz netto dla ŠKODA Leasing Niskich Rat 1% (okres leasingu 36 miesięcy, opłata wstępna 

15%, wysokość fi nalnej raty określona w umowie). ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 

wynosi 8,20%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 53 269 zł, całkowita kwota do zapłaty 66 742 zł, oprocentowanie 

zmienne 2,56%, całkowity koszt kredytu 13 473 zł (w tym: prowizja 2 950 zł, odsetki 4784 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 

148 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 591 zł), 47 miesięcznych rat równych po 760 zł; rata finalna 30 262 zł. Kalkulacja została dokonana 

na dzień 01.07.2016 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY przy skorzystaniu z ubezpieczenia 

komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza 

informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu 

określa umowa. 
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Twój dealer ŠKODA 

ŠKODA YETI LAURIN & KLEMENT 

ŠKODA YETI OUTDOOR LAURIN & KLEMENT 
ROK MODELOWY 2017 

 

upust do 10 500 zł 
i pakiet przeglądów w standardzie* 

www.skoda-auto.pl/yeti 

 
YETI YETI OUTDOOR 

1.4 TSI/92 kW (125 KM) 4x2 99 050 zł 100 200 zł 

1.4 TSI/92 kW (125 KM) 4x2 DSG 106 750 zł 108 050 zł 

1.4 TSI/110 kW (150 KM) 4x4 111 350 zł 112 500 zł 

1.4 TSI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG 119 050 zł 120 350 zł 

2.0 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 4x4 SCR 117 800 zł 118 950 zł 

2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x2 SCR 113 950 zł 115 100 zł 

2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x4 SCR 122 600 zł 123 750 zł 

2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x4 DSG SCR 130 500 zł 131 650 zł 

 

ŠKODA Yeti Laurin & Klement jak w 

ABONAMENCIE 
Już od 886 zł/mc** 

Aktualne promocje 

• Promocyjne finansowanie – sprawdź atrakcyjną ofertę kredytu i leasingu na stronie internetowej: www.skoda-auto.pl/finansowanie. 

O szczegóły oferty zapytaj sprzedawcę. 

Nie płacisz za obowiązkowe przeglądy (robociznę, oryginalne 
części i materiały eksploatacyjne zgodne z planem serwisowym) 
przez pierwsze 4 lata lub do osiągnięcia przebiegu 60 000 km. 

PAKIET PRZEGLĄDÓW O WARTOŚCI 



 
 
 

 

ŠKODA Yeti Laurin & Klement 
ŠKODA Yeti Outdoor Laurin & Klement     

                                                                                                                                                                     YETI        YETI OUTDOOR           

 

 

Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł /  wyposażenie standardowe / – niedostępne / ○ opcja wymienna 

PODRÓŻUJ BEZPIECZNIE         
Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera    

Dezaktywacja czołowej poduszki pasażera    

Boczne poduszki powietrzne z przodu    

Boczne poduszki powietrzne z tyłu z kurtynami powietrznymi    

Poduszka chroniąca kolana kierowcy    

Zagłówki przednie typu WOKS    

Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych fotelach z tyłu    

ESP (z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR)    

Offroad – tryb wspomagania jazdy w trudnym terenie (tylko dla 4x4)    

HHC – funkcja wspomagania ruszania pod wzniesienia dla systemu ESP    

TPM – funkcja kontroli ciśnienia w oponach    

Alarm z funkcją monitoringu wnętrza i czujnikiem przechyłu + niezależna syrena   1 200 1 200 
Alarm z funkcją monitoringu wnętrza i czujnikiem przechyłu + niezależna syrena + KESSY + SAFE System   2 800 2 800 
System ostrzegania przed zmęczeniem   200 200 

       FUNKCJONALNOŚĆ 
Przednie światła przeciwmgłowe z funkcją Corner    

Biksenonowe reflektory przednie z funkcją adaptacji świateł AFS ze spryskiwaczami oraz światłami do jazdy 
dziennej w technologii LED 

   

Tylne światła wykonane w technologii LED    

Spryskiwacze reflektorów przednich    

Light Assistant (Coming home, Leaving home, Tunnel light, Day light)    

Wyświetlacz Maxi DOT z komputerem pokładowym    

Podgrzewana przednia szyba6   800 800 
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej    200 200 
Podwójne osłony przeciwsłoneczne   200 200 
Konsola środkowa z podłokietnikiem Jumbo Box    

Dwa gniazda 12 V: w konsoli środkowej i w komorze bagażnika    

Schowek w podłodze bagażnika z zestawem siatek (bez elastycznej listwy mocującej w bagażniku)    700 700 
VarioFlex z funkcją stolika    

Składane oparcie fotela pasażera   400 400 
Składane stoliki w oparciu przednich foteli (dla wersji Yeti wraz z regulacją foteli na odcinku lędźwiowym)    350 350 
Uchwyt ISOFIX na fotelu pasażera z przodu   150 150 
Latarka w bagażniku    

Zestaw siatek (3 szt.) dla bagażnika z zestawem naprawczym    

Zestaw siatek (3 szt.) dla bagażnika ze schowkiem w podłodze    

Zestaw siatek (2 szt.) dla bagażnika z kołem zapasowym dojazdowym    

Pojemnik na odpadki   100 100 
Dwustronna mata na podłogę bagażnika   200 200 
Siatka oddzielająca przestrzeń pasażerską od bagażowej   500 500 
Relingi dachowe czarne, środkowa część w kolorze srebrnym   – 

Relingi dachowe w kolorze srebrnym    – 
Pakiet na bezdroża (dolna osłona silnika, osłona cięgna hamulca ręcznego, osłona przewodów hamulcowych, 
osłony wahaczy tylnego zawieszenia) 

  600 

Hak holowniczy9   2 100 2 100 
Hak holowniczy z adapterem9   2 200 2 200 

       
PODRÓŻUJ KOMFORTOWO 
Zdalnie sterowany centralny zamek (2 składane kluczyki)     

KESSY – bezkluczykowy system obsługi samochodu   1 600 1 600 
Czujnik parkowania z tyłu i z przodu    

Asystent parkowania z czujnikiem parkowania z tyłu i z przodu   1 300 1 300 
Kamera cofania   1 000 1 000 
Trójramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna (pakiet skórzany, obsługa: radio oraz telefon GSM)    

Climatronic – dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z czujnikiem jakości powietrza i recyrkulacją powietrza    

Tempomat    

Elektrycznie sterowane panoramiczne okno dachowe   4 300 4 300 
Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość    

Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na odcinku lędźwiowym    
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ŠKODA Yeti Outdoor Laurin & Klement     
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Oznaczenia w cenniku: podane kwoty w zł /  wyposażenie standardowe / – niedostępne / ○ opcja wymienna 

Podgrzewane fotele z przodu    

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu    

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne z oświetleniem wokół drzwi, automatycznie 
ściemniające się lusterko po stronie kierowcy 

   

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne z oświetleniem wokół drzwi z funkcją pamięci, 
automatycznie ściemniające się lusterko po stronie kierowcy3 

  ○ ○ 

Automatycznie ściemniające się lusterko wewnętrzne z czujnikiem deszczu    

Elektrycznie sterowany fotel kierowcy z funkcją pamięci4   2 100 2 100 
Niezależny system ogrzewania ze zdalnym sterowaniem (ze spryskiwaczami reflektorów i wyświetlaczem Maxi 
DOT)6 

  3 500 3 500 

Dywaniki    

       AUDIO I KOMUNIKACJA 
Dodatkowe 4 głośniki z tyłu    

System nawigacji satelitarnej AMUNDSEN z mapą Europy (Bluetooth, USB, Aux-in, gniazdo kart SD, MP3)    

Funkcja SmartLink6   600 600 
Funkcja SMARTGATE7   400 400 
DAB+ – funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej   450 450 
Obsługa głosowa dla nawigacji Amundsen   100 100 
Sound System (12 głośników, cyfrowy korektor)   1 800 1 800 

       STYLISTYKA 
SUNSET – tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia    

Obręcze kół ze stopów lekkich ANNAPURNA 7Jx17” (4 szt.)    – 
Obręcze kół ze stopów lekkich ORIGAMI srebrno-czarne 7Jx17” (4 szt.)    – 

Zestaw naprawczy do kół2    

Stalowe koło zapasowe dojazdowe (ze schowkami w podłodze bagażnika, bez elastycznej listwy mocującej w 
bagażniku)2   

400 400 

Lusterka boczne w kolorze nadwozia    ○ 
Lusterka boczne w kolorze srebrnym   – 

Klamki drzwi w kolorze nadwozia    

Listwy boczne w kolorze nadwozia    – 
Listwy boczne z elementem w kolorze chromu   – 

Zderzaki oraz progi drzwi w kolorze nadwozia    – 
Zderzaki oraz progi drzwi w kolorze czarnym   – 

Ozdobna końcówka układu wydechowego1   300 300 
Stalowe nakładki na pedały    

Wnętrze Lynx – tapicerka skórzana w kolorze brązowym (skóra naturalna/skóra ekologiczna)     

Inkrustacja wnętrza PIANO LACK    

    
 

  
LAKIERY 
Lakier niemetalizowany Biel Candy 

 
bez dopłaty 

Lakier specjalny niemetalizowany Biel Laser   850 850 
Lakier metalizowany/perłowy   1 650 1 650 
   

PAKIETY SERWISOWE 
Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 60 000 km5   1 300 1 300 
Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 120 000 km5   2 500 2 500 
Pakiet pogwarancyjny 1 rok, do 150 000 km5   2 000 2 000 
Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km5, 8    

Pakiet przeglądów 4 lata, do 120 000 km5, 8   2 500 2 500 

              
1 Niedostępne dla silników 1.4 TSI/110 kW oraz 2.0 TDI CR DPF/110 kW. 6 SmartLink jest dostępny do wybranych modeli smartfonów. Prawidłowe 
2 Samochody wyposażone w opcjonalne koło zapasowe nie posiadają  działanie SmartLink i SmartGate uzależnione jest od odpowiednich ustawień 
 zestawu naprawczego.  i oprogramowania urządzenia mobilnego. Tylko wybrane aplikacje są 
3 Wymaga domówienia elektrycznie sterowanego fotela kierowcy.  przystosowane do działania ze SmartLink. Zawiera MirrorLink™. O szczegóły 
4 Wymaga domówienia lusterek bocznych z funkcją pamięci.  zapytaj sprzedawcę. 
5 Dotyczy całkowitego przebiegu auta. Szczegóły na: 7 Współpracuje z systemem iOS oraz Android 4.3 lub wyższym. 
 www.skoda-auto.pl/pakietypogwarancyjne 8 W przypadku rezygnacji z pakietu przeglądów (4 lata, do 60 000 km) cena 
   pakietu przeglądów (4 lata, do 120 000 km) wynosi 5 000 zł 
  9 Dla silników 2,0 81kW i 2,0 110 kW wymaga zamówienia koła zapasowego. 
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Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i 

są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom 

samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r.o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 

25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl. Zamieszczone informacje były aktualne w momencie oddania do druku. Zgodnie 

z dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 

w wersjach prezentowanych w tym prospekcie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Czas promocji i liczba aut 

objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy 

wyposażenia standardowego. Prezentowane ceny dotyczą nowych zamówień klienckich, złożonych od 1.06.2016 r. do odwołania i dotyczą aut z roku modelowego 2017, wyprodukowanych w 

2016 r. www.skoda-auto.pl 

Co sprawia, że auto przyspiesza dynamicznie? 

Wcale nie duża pojemność skokowa czy moc, a wysoki i szybko 

dostępny moment obrotowy – właśnie ten parametr warto 

szczególnie wziąć pod uwagę podczas zakupu samochodu. 

 

Dzięki turbosprężarce silniki TSI dysponują bardzo 

wysokim momentem obrotowym dostępnym  

szybko i w szerokim zakresie obrotów. 

Więcej o silnikach TSI na www.poznaj-tsi.pl 

  

POZNAJ 
 

ZNACZENIE MOMENTU 
OBROTOWEGO 
 

POZNAJ 
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ŠKODA Yeti Laurin & Klement 
    ŠKODA Yeti Outdoor Laurin & Klement 

   
    

 
Maks. Moment 

obrotowy 
(Nm/obr.) 

Prędkość 
maksymalna 

(km/h) 

Przyspieszenie 
0-100 km/h (s) 

Zużycie paliwa (l/100 km)1 Emisja 
CO2 

(g/km)1 OSIĄGI 
warunki 
miejskie 

warunki 
pozamiejskie 

wartość 
uśredniona 

1.2 TSI/81 kW (110 KM) 4x2 175 / 1550-4100 179 10,9 6,7 4,8 5,5 128 
1.2 TSI/81 kW (110 KM) 4x2 DSG 175 / 1550-4100 178 11,4 6,5 5,0 5,5 128 
1.4 TSI/92 kW (125 KM) 4x2 200 / 1400-4000 187 9,9 7,2 5,0 5,8 134 
1.4 TSI/92 kW (125 KM) 4x2 DSG 200 / 1400-4000 186 10,1 6,9 5,2 5,8 134 
1.4 TSI/110 kW (150 KM) 4x4 250 / 1500-3500 195 8,7 7,5 5,6 6,3 147 
1.4 TSI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG 250 / 1500-3500 191 8,9 7,6 5,6 6,4 147 
2.0 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 4x4 SCR 250 / 1500-3000 175 12,2 6,3 4,6 5,3 137 
2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x2 SCR 340 / 1750-3000 199 9,0 5,6 4,3 4,8 126 
2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x4 SCR 340 / 1750-3000 195 9,1 6,0 4,6 5,1 134 
2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x4 DSG SCR 340 / 1750-3000 192 9,2 6,3 5,0 5,5 144 

1 Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 

       
Wszystkie jednostki spełniają normę emisji spalin EU6. 

       

OBJAŚNIENIA      

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania SCR    - (Selective Catalytic Reduction – selektywna redukcja katalityczna). 

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania        Silniki wyposażone w układ SCR w celu spełnienia normy emisji spalin 

DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą        EU6. Układ ten poprzez wtrysk AdBlue® (roztwór mocznika) redukuje 

EBV - elektroniczny rozdział siły hamowania        zawartość tlenków azotu NOx w spalinach. Ilość AdBlue® trzeba 

EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego        regularnie uzupełniać. 
  

ESP - system stabilizacji toru jazdy WOKS - zagłówek ograniczający ryzyko uszkodzenia odcinka szyjnego 

HBA – hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania    kręgosłupa 
   

 


