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YETI
1.2 TSI 81 kW (110 k) 6° MP 5,5 128 18 950 €

1.2 TSI 81 kW (110 k) 7° AP 5,4 128 20 950 €

1.4 TSI 92 kW (125 k) 6° MP 5,8 134 20 050 €

1.4 TSI 92 kW (125 k) 7° AP 5,8 134 22 050 €

1.4 TSI 110 kW (150 k) 6° MP 4×4 6,3 147 22 650 €

1.4 TSI 110 kW (150 k) 6° AP 4×4 6,4 147 24 650 €

2.0 TDI SCR 81 kW (110 k) 5° MP 4,5 118 22 150 €

2.0 TDI SCR 81 kW (110 k) 6° MP 4×4 5,3 137 24 350 €

2.0 TDI SCR 110 kW (150 k) 6° MP 4,8 126 23 350 €

2.0 TDI SCR 110 kW (150 k) 6° MP 4×4 5,1 134 25 550 €

2.0 TDI SCR 110 kW (150 k) 6° AP 4×4 5,5 144 26 950 €

MOTORIZÁCIA
Komb. spotreba

[l/100 km]
Komb. emisie

CO2 [g/km] MONTE CARLO

CENNÍK
ŠKODA YETI MONTE CARLO
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Športové sedadlá Monte Carlo

Disky ORIGAMI z ľahkej zliatiny čierne 7J × 17" (225/50 R17)

Airbag vodiča a spolujazdca s možnosťou deaktivácie

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

Kolenný airbag vodiča

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

Bi‑Xenónové svetlomety s funkciou AFS, s LED denným svietením a výsuvné 
integrované ostrekovače svetlometov

Climatronic – dvojzónová automatická klimatizácia

Rádio BOLERO s USB a SD slot, dotykový 6,5" farebný displej + 8 reproduktorov

Trojramenný multifunkčný kožený športový volant na ovládanie rádia a telefónu 
s červeným prešitím

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Parkovacie senzory vzadu

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Vyhrievanie predných sedadiel

Asistent rozjazdu do kopca

LIGHT ASSISTANT (COMING HOME, LEAVING HOME, TUNNEL LIGHT), vnútorné 
spätné zrkadlo s automatickým stmievaním a dažďový senzor

Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača

Tempomat 

Zadné svetlá s technológiou LED

Predné hmlové svetlomety v čiernom vyhotovení 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

OFF ROAD systém (platí len pre 4×4)

Elektricky sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním na 
strane vodiča a s osvetlením nástupného priestoru

Sieťový program (súprava sietí v batožinovom priestore)

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika

Tri samostatné zadné sedadlá typu VarioFlex

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Strešný nosič v čiernom vyhotovení 

ISOFIX – príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných sedadlách

Vkladané tkané koberce s červeným prešitím

Lakťová opierka vpredu JUMBO BOX

Kryty pedálov z ušľachtilej ocele

Dekoračné obloženie prístrojovej dosky – imitácia karbónu

Predný spojler, rám prednej mriežky a difúzor zadného nárazníka v čiernom 
vyhotovení 

Nástupné prahové lišty v čiernom vyhotovení 

Logo Monte Carlo na prednom blatníku

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 
kilometrov)

ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, 
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, 
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, 
požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

MONTE CARLO

Interiér je vybavený športovými sedadlami, ktoré sú čalúnené kombináciou farieb červená, čierna a sivá. Športový trojramenný 
volant z čiernej perforovanej kože je ozdobený červeným prešívaním.
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DOPLNKOVÁ VÝBAVA
MONTE 
CARLO

17" disky ORIGAMI z ľahkej zliatiny – čierne
základná výbava

17" disky EREBUS z ľahkej zliatiny – čierne
doplnková výbava 

BEZPEČNOSŤ
Bočné airbagy vzadu PE4 321

Predné hmlové svetlomety v čiernom vyhotovení s Corner funkciou PWH 137

Asistent rozpoznania únavy PKH 44

FUNKČNOSŤ
Deliaca sieť 3CB 112

Lapače nečistôt vzadu 6N1 21

Schránka na okuliare 7N2 19

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla 9T1 30

Ťažné zariadenie s odnímateľnou hlavicou a adaptérom z 13‑ na 7‑pólovú koncovku (pre dieselové motorizácie je možné len s PJA, alebo je 
nutné zo základnej výbavy odobrať sieťový program)

PK1 588

Paket pre zlé cesty – ochranný kryt motora a prevodovky PK4 126

Medzipodlaha v batožinovom priestore a sieťový program (nie je možné s PJA) PKP 161

Skisack – vyberateľný vak na lyže 3X5 121

Popolník vpredu PKE 19

Odpadkový kôš v priehradke dverí 3LK 21

Obojstranný koberec do batožinového priestoru 6SC 49

DISKY/PNEUMATIKY
Disky EREBUS z ľahkej zliatiny čierne 7J × 17" (225/50 R17) PJR 0

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez Tyre Fit; nie je možné s PKP) PJA 112

KOMFORT
Parkovacie senzory vpredu 7X2 329

Parkovací asistent, parkovacie senzory vpredu a vzadu PPA 672

Parkovacia kamera KA1 276

Vyhrievané čelné sklo a SUNSET PH6 211

Kúrenie (bez klimatizácie) – 0

Nezávislé kúrenie s diaľkovým ovládaním, výsuvné ostrekovače svetlometov pre benzínové motorizácie/pre dieselové motorizácie PHC 1 228/1 061

Panoramatická posuvná strecha PK3 1 132

Dvojitá slnečná clona PH9 35

Sklopné stolíky na zadnej časti operadiel predného radu sedadiel PKG 62



www.skoda-auto.sk Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

DOPLNKOVÁ VÝBAVA

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
Navigačný systém AMUNDSEN s USB a SD slot, dotykový 6,5" farebný displej a mapový podklad Európa na SD karte PNF 473

Sound System, 12 reproduktorov, digitálny equalizér RA1 357

DAB – digitálny rádiopríjem QV3 112

Hlasové ovládanie QH1 19

SmartGate EI9 107

SmartLink 9WT 166

ŠKODA SAT Easy/ŠKODA SAT Secure – 192/390

ZABEZPEČENIE VOZIDLA
KESSY (Keyless Entry) – systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania PDD 412

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe systémom PDB 245

Alarm s vnútornými senzormi, zálohovou sirénou, senzorom polohy a Safe systémom + KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie 
a štartovanie

PDA 657

OSTATNÉ
UNI farby pre čiernu strechu – červená Corrida, biela Candy CHS 0

Uni farba pre čiernu strechu – biela Laser SPS 180

Metalické farby pre čiernu strechu – biela Moon, strieborná Brilliant, sivá Quartz MES 341

Metalická farba – čierna MET 341

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km EA4 l

Predĺžená záruka na 5 rokov/do 150 000 km EA9 201

Uvedené hodnoty kombinovanej spotreby a emisie CO2 boli zistené podľa pravidiel a za 
podmienok ustanovených právnymi a technickými predpismi na určovanie prevádzkových 
a technických údajov motorových vozidiel.

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková 
výbava znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu 
a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. 
Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií 
bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky obrázky sú ilustračné.

Platný od 1. 12. 2016

● základná výbava – nie je v ponuke MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG SCR – využíva AdBlue na zníženie emisií NOx

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC COMPLETE PROFESIONAL
Servis 5 rokov/75 000 km 684 € 1 530 € 1 710 €

Servis 5 rokov/100 000 km 864 € 1 986 € 2 388 €

Servis 5 rokov/150 000 km 1 170 € 2 706 € 3 390 €

MONTE 
CARLO


