
 

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

› 

  1.2 TSI/81 kW (110 KM) 4x2 78 690 zł 
1.2 TSI/81 kW (110 KM) 4x2 DSG 86 590 zł 
1.4 TSI/92 kW (125 KM) 4x2 81 990 zł 
1.4 TSI/92 kW (125 KM) 4x2 DSG 89 690 zł 
1.4 TSI/110 kW (150 KM) 4x4 94 290 zł 
1.4 TSI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG 101 990 zł 
2.0 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 4x2 SCR 91 290 zł 
2.0 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 4x4 SCR 100 740 zł 
2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x2 SCR 96 890 zł 
2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x4 SCR 105 540 zł 
2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x4 DSG SCR 113 440 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 finalnej raty określona w umowie). ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 

wynosi 7,23%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) to 54 155 zł, całkowita kwota do zapłaty 66 081 zł, 

oprocentowanie zmienne 1,68%, całkowity koszt kredytu 11 926 zł (w tym: prowizja 2 997 zł, odsetki 3 139 zł, ubezpieczenie 

komunikacyjne na 1. rok 2 142 zł, ubezpieczenie spłaty kredytu 3 648 zł), 48 miesięcznych rat równych po 764 zł; rata finalna 29 392 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 02.01.2017 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2017 

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 TOUR 
ROK PRODUKCJI 2017 
 

www.skoda-auto.pl/yeti 

upust 4 000 zł  

i pakiet przeglądów  

w standardzie* 
 

ŠKODA Yeti jak w 

ABONAMENCIE 
Już od 747 zł/mc** 

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. 

 
 

 o wartości 2500 
zł w standardzie! 

Pakiet KOMFORT 
 

> Ogrzewane przednie fotele 
> Tempomat 
> Regulacja fotela na odcinku lędźwiowym dla 
kierowcy i pasażera 

 

teraz za 1300 zł 
 

Pakiet INFOTAINMENT 
 

> System nawigacji satelitarnej Amundsen 

z obsługą głosową 

> Smartlink  

teraz za 2200 zł 
 

Pakiet FUNKCJONALNY 
 

> Hak holowniczy z adapterem, 
> Koło zapasowe dojazdowe (zawiera: 

podnośnik oraz klucz)  
> LIGHT ASSISTANT 

teraz za 2400 zł 
 



 
 
 
 
 

ŠKODA Yeti Tour 

 
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   

Kurtyny powietrzne   

Poduszka chroniąca kolana kierowcy   

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu (z pirotechnicznymi napinaczami)   

Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu   

Kontrolka niezapiętych pasów kierowcy i pasażera   

Zagłówki przednie typu WOKS   

Trzy zagłówki tylne z regulacją wysokości   

Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych fotelach z tyłu   

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

TPM – funkcja kontroli ciśnienia w oponach   

Blokada przeciwuruchomieniowa (immobiliser)   

      BĄDŹ EKO      
Funkcja Start Stop i odzyskiwania energii   

Podpowiedź zmiany biegów   

  

PO PIERWSZE FUNKCJONALNOŚĆ      
Przednie światła przeciwmgłowe   

Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy   

Halogenowe reflektory przednie   

Światła do jazdy dziennej   

Wyświetlacz Maxi DOT z komputerem pokładowym   

Schowek w desce rozdzielczej po stronie pasażera chłodzony i oświetlony   

Schowek na środku górnej części deski rozdzielczej – zamknięty   

Schowek na butelkę o pojemności 1 l w drzwiach przednich   

Schowek na butelkę o pojemności 0,5 l w drzwiach tylnych   

Schowek na kamizelkę odblaskową   

Konsola środkowa z podłokietnikiem Jumbo Box    

Pakiet funkcjonalny dla podłokietnika Jumbo Box (popielniczka, uchwyt na butelkę 1l)   

Schowek na okulary   

Uchwyt na kwity parkingowe   

Wskaźnik temperatury zewnętrznej   

Pakiet dla palących (popielniczka z przodu, zapalniczka)   

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

VarioFlex z funkcją stolika   

System ruchomych haczyków w komorze bagażnika   

Elastyczna listwa mocująca w komorze bagażnika   

Oświetlenie komory bagażnika   

Latarka w bagażniku   

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

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

Relingi dachowe w kolorze srebrnym   

Dodatkowa nagrzewnica dla silników diesla   

      PODRÓŻUJ KOMFORTOWO      
Zdalnie sterowany centralny zamek (2 składane kluczyki)   

Czujnik parkowania z tyłu   

Trójramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna (pakiet skórzany, obsługa: radio oraz telefon GSM)    
Climatronic – dwustrefowa automatyczna klimatyzacja z czujnikiem jakości powietrza i recyrkulacją powietrza    
Fotele kierowcy i pasażera z przodu regulowane na wysokość   

Elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu   

Elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane lusterka boczne z oświetleniem wokół drzwi   

    
 

 
AUDIO I KOMUNIKACJA      
Dodatkowe 4 głośniki z tyłu    
Radioodtwarzacz Bolero (Bluetooth, USB, Aux-in, gniazdo kart SD, MP3)1    
Gniazdo AUX IN   
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ŠKODA Yeti Tour 

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

STYLISTYKA      
SUNSET – tylne szyby o wyższym stopniu przyciemnienia    
Obręcze kół ze stopów lekkich ANNAPURNA 7J x 17” (4 szt.), opony 225/50 R17    
Zestaw naprawczy do kół   

Lusterka boczne w kolorze nadwozia   

Klamki drzwi w kolorze nadwozia   

Listwy boczne w kolorze nadwozia   

Zderzaki oraz progi drzwi w kolorze nadwozia   

Stalowe nakładki na pedały    
Wnętrze CHEVEUX   

Inkrustacja wnętrza QUARTZ   

      LAKIERY      
Lakier niemetalizowany Biały Pure   bez dopłaty 
Lakier metalizowany/perłowy   2 250 

      PAKIETY SERWISOWE      
Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 60 000 km1   1 300 
Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 120 000 km1   2 500 
Pakiet pogwarancyjny 1 rok, do 150 000 km1   2 000 
Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km2    
Pakiet przeglądów 4 lata, do 120 000 km2 

 
  

2 500 

1 Dotyczy całkowitego przebiegu auta. Szczegóły na: www.skoda-auto.pl/pakietypogwarancyjne   
2 W przypadku rezygnacji z pakietu przeglądów (4 lata, do 60 000 km), cena pakietu przeglądów (4 lata, do 120 000 km) wynosi 5000 zł   

 

 
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 24.10.2016 r. do odwołania i dotyczą aut z roku modelowego 2017, wyprodukowanych w 2017 r. 
www.skoda-auto.pl 
 
O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 
OBJAŚNIENIA  
ABS – system stabilizacji toru jazdy HBA - hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania 
ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania SCR - Selective Catalytic Reduction – selektywna redukcja katalityczna 
ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania             (układ z wtryskiem roztworu mocznika AdBlue®) 
DSR - system podpowiedzi ruchu kierownicą WOKS - zagłówek ograniczający ryzyko uszkodzenia odcinka szyjnego 
EBV - elektroniczny rozdział siły hamowania                kręgosłupa 
EDS - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego 

 
ESP - system stabilizacji toru jazdy 

        

 

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 179 10,9 6,7 4,8 5,5 128 
1.2 TSI/81 kW (110 KM) 4x2 DSG 178 11,4 6,5 5,0 5,5 128 
1.4 TSI/92 kW (125 KM) 4x2 187 9,9 7,2 5,0 5,8 134 
1.4 TSI/92 kW (125 KM) 4x2 DSG 186 10,1 6,9 5,2 5,8 134 
1.4 TSI/110 kW (150 KM) 4x4 195 8,7 7,5 5,6 6,3 147 
1.4 TSI/110 kW (150 KM) 4x4 DSG 191 8,9 7,6 5,6 6,4 147 
2.0 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 4x2 SCR 180 11,7 5,3 4,1 4,5 118 
2.0 TDI CR DPF/81 kW (110 KM) 4x4 SCR 175 12,2 6,3 4,6 5,3 137 
2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x2 SCR 199 9,0 5,6 4,3 4,8 126 
2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x4 SCR 195 9,1 6,0 4,6 5,1 134 
2.0 TDI CR DPF/110 kW (150 KM) 4x4 DSG SCR 192 9,2 6,3 5,0 5,5 144 

       1 Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 
      Wszystkie jednostki spełniają normę emisji spalin EU6. 
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