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Ви помітили, що паркувальні талони постійно 
губляться? 

Вони завжди кудись зникають. Наприклад, у 
ситуації, коли Ви виїжджаєте зі стоянки і не 
можете знайти відривний купон талона. Де 
він? На панелі приладів? Немає. У лівій 
кишені? Ні, не там. Куди він знову подівся? 
Саме тому ми передбачили для цього 
спеціальний тримач для талонів, який 
кріпиться збоку до вітрового скла автомобіля. 
Тож більше жодного загубленого талона.  

Це маленька деталь, але життя доводить, що 
дрібниці часто мають величезне значення. 

І це переконання лежить в основі всього, що 
ми робимо. 

Сідаючи за кермо Нового ŠKODA Yeti, Ви 
можете бути впевнені, що кожна деталь 
навколо Вас ретельно продумана. Тому Ви,  
як і пасажири Вашого автомобіля, 
насолоджуватиметеся дещо збільшеним 
простором та підвищеним рівнем комфорту 
під час руху.  

Це Simply Clever. Це ŠKODA. Це ми.



У деяких ситуаціях необхідно діяти швидко,  
тому для світловідбивного жилета, який зазвичай 
знаходиться в багажному відділенні, обладнано 
місце для зберігання під сидінням водія.

Система VarioFlex для задніх сидінь дозволяє навіть найтендітнішій жінці без зайвих зусиль створювати максимальний комфорт для пасажирів і достатній простір для 
багажу.  

Ніколи не знаєш, що 
доведеться завантажувати 
та перевозити в автомобілі. 
Тож за необхідності 
можна відкинути спинку 
переднього пасажирського 
сидіння. 

Доки водій насолоджується 
керуванням, пасажири 
задніх сидінь можуть просто 
розважатися. Але спершу 
слід розкласти відкидні 
столики. 

Існують речі, які стануть у 
пригоді не тільки в дорозі. 
Наступного разу, марно 
шукаючи вдома працюючий 
ліхтар, Ви знатимете, де 
його знайти. 

Для Вашої зручності в дверцятах 
розміщений контейнер для сміття.

ПРАКТиЧНий САЛоНПРАКТиЧНий САЛоН
Деталі та рішення Simply Clever значно підвищують 
практичність автомобіля. Вони елементарно розширюють 
можливості транспортування вантажу, допомагають 
підтримувати порядок в автомобілі та роблять подорож 
приємною для всіх пасажирів без винятку.  



Новий ŠKODA Yeti  дарує незабутні 
враження незалежно від обраної Вами 
дороги. Чи то невгамовне місто з мінливою 
архітектурою й безліччю вогнів, чи сільська 
місцевість, де закінчується магістраль  
і починається світ, повний незвіданого… 

Новий Yeti постачається у двох 
оригінальних версіях: Yeti та Yeti Outdoor. 
З ним Ви зможете дослідити та по-новому 
відкрити для себе вулиці свого міста або ж 
поринути у пошуки пригод у заміській 
глушині. 

Більш того, Ви можете сформувати 
характер Вашого автомобіля, вибравши тип 
двигуна, систему переднього чи повного 
привода, а також скориставшись 
численними аксесуарами. Насправді,  
кожен Yeti – це, перш за все, автомобіль 
ŠKODA. А це означає, що Ви 
насолоджуватиметеся простором, 
досконалістю та високим рівнем безпеки 
цього автомобіля. У ньому втілені найновіші 
технології, враховані останні тенденції, а 
версія GreenLine є ще й надзвичайно 
безпечною для довкілля.  
І останнє, але не менш важливе – він 
оснащений безліччю деталей та рішень 
Simply Clever. 

Як із Yeti, так і з Yeti Outdoor пригоди 
обов’язково траплятимуться на Вашому 
шляху. 



Стильний Yeti, насправді, може рушити в будь-якому напрямку, але він дійсно пасує до вулиць міста. Відмінна 
оглядовість дарує відчуття спокою та впевненості під час перебування за кермом, що особливо важливо при 
русі у міському транспортному потоці. Yeti, як компактний автомобіль класу SUV, спроможний припаркуватися 
навіть в обмеженому просторі. 

Оригінальний та не менш практичний дизайн Yeti вирізняється кольоровим оздобленням кузова. Це й 
захисні накладки на бокові двері, й декоративні накладки на пороги дверей та бампери, включаючи 
нижню частину. Іншою суттєвою відмінною рисою автомобіля є високоякісна решітка повітрозабірника 
стільникового типу на передньому бампері. Рейлінги на даху можуть бути сріблястого або чорного 
кольору. Привабливість та урбаністичну витонченість версії Yeti підкреслюють легкосплавні диски (на фото 
зображені 17-дюймові легкосплавні диски Scudo). 

Екстер’єр надійного Yeti Outdoor одразу заявляє про його пристрасть до пригод. Подорожування 
незвіданими місцями може стати надзвичайно захоплюючим, і з першого погляду стає зрозумілим, що версія 
Outdoor призначена саме для цього.

Двокольорові або чорні рейлінги на даху, чорні захисні накладки на бокові двері, бампери з нижніми 
частинами чорного кольору, а також масивні вертикальні ребра повітрозабірника на передньому бампері 
й виразні легкосплавні диски (на фото зображені 17-дюймові легкосплавні диски Origami) – усі ці елементи 
відмінно підкреслюють індивідуальність Yeti Outdoor. Крім того, цей автомобіль має збільшений передній/
задній кут прохідності, спокушаючи Вас рушити у незвідані місця подалік від магістралей. 

YetiYeti Yeti OutDOOrYeti OutDOOr

Модельний ряд Yeti вирізняється оновленим екстер’єром, який відображає поточну концепцію дизайну ŠKODA. Водночас Yeti пропонує особливі рішення 
залежно від версії автомобіля. У моделях Yeti та Yeti Outdoor втілено дві лінії дизайну, засновані на різних вимогах до автомобілів класу SUV та їх використання. 
Хоча неозброєним оком видно відмінності дизайну, обидві версії мають багато спільного.  Найхарактернішими є форма та розташування зовнішніх елементів, 

що обумовлено новою концепцією дизайну ŠKODA. До таких деталей належать капот, решітка радіатора, головні та протитуманні фари. Центральним 
елементом є логотип ŠKODA, розташований на кришці капота.  Конструкція передніх крил, обох бамперів та дверцят багажного відділення також була 
вдосконалена. 



Ви отримаєте ще більше задоволення від подорожі завдяки верхньому панорамному люку з електроприводом, який дозволяє створити обширний відкритий простір над 
передніми сидіннями. 

Впевненого вигляду обом версіям додають біксенонові фари зі 
світлодіодними денними ходовими вогнями та оздоблювальні 
смуги в нижній частині фар. Фари з LED-лампами (світлодіодами) 
відмінно пасують до кристалоподібної форми передньої частини 
автомобіля та забезпечують енергозбереження й тривалий 
термін експлуатації. Форма та розташування протитуманних 
фар, оснащених функцією  Corner, відповідають актуальній 
концепції дизайну ŠKODA. 

Задні фари, які світяться 
у формі подвійної літери 
С, можуть бути оснащені 
потужними 
світлодіодними лампами, 
а також виконувати 
функцію ходових вогнів 
та стоп-сигналів.  

Однією з характерних рис версії Yeti є виразна срібляста 
накладка на задньому бампері, виконана в урбаністичному 
стилі. Задня частина вирізняється рядом деталей, які стали 
типовими для бренда ŠKODA: логотип, напис ŠKODA, назва 
моделі, кристалоподібне заглиблення для встановлення 
реєстраційного знака та поздовжні відбивачі для кращої 
помітності автомобіля. 

Yeti Outdoor приваблює погляди своїм масивним бампером 
та сріблястою захисною накладкою, яку неможливо не 
помітити, оскільки вона ефектно виділяється на фоні чорних 
пластикових деталей.   



Незабутні подорожі, сповнені пригод. ŠKODA Yeti та Yeti Outdoor 4x4.Ви можете бути небайдужим до стильного Yeti або віддавати перевагу більш 
авантюрному Yeti Outdoor, але в обох версіях на Ваш вибір надаються система 
переднього або повного привода. Обравши систему повного привода у 
поєднанні з пакетом «off-road», Ви з легкістю долатимете дороги будь-якої 
складності. До пакету «off-road» входять система контролю тяги для спуску 
по схилу, електронні системи, такі як ABS (антиблокувальна гальмова система), 
ASR (система запобігання пробуксовуванню) та EDS (система електронного 
блокування диференціала), які адаптуються до умов руху, а також більш чутлива 
педаль акселератора. Незамінним «помічником» для Вас стане система допомоги 
рушанню з місця, яка сприяє легкому старту на схилі. 

Поєднання двох новітніх технологій втілено в 
моделях, оснащених системою повного привода 
та автоматичною DSG (коробка передач прямого 
перемикання), наявною у 6-ступінчатій та 
7-ступінчатій версіях залежно від типу двигуна. 
Коробка передач DSG забезпечує ефективне 
прискорення та підтримує оптимальну частоту 
обертання двигуна. Дотримання економічного 
стилю керування дозволяє знизити витрату 
палива та, відповідно, рівень викидів СО2.

Натискання кнопки 
режиму «off-road» 
(позашляховий 
режим) приводить до 
активації функцій, які 
допомагають безпечно 
долати складну 
пересічену місцевість.   

Повноприводний режим забезпечується 
міжосьовою муфтою Haldex. 
Зачеплення задньої осі 
здійснюється автоматично, 
тому за нормальних 
дорожніх умов автомобіль 
демонструє всі переваги 
переднього привода, а за 
екстремальних – відмінне 
зчеплення повного 
привода.   



Система кріплення у 
багажному відділенні, 

яка складається з 
горизонтальних планок 

та зсувних гачків, 
використовується у різний 

спосіб. Фіксація сумок із 
покупками – це лише один 

із варіантів. Цю систему 
можна використовувати 

як для утримання багажу 
за допомогою сіток, так 

і для фіксації піддонів 
багажного відділення у 

нижньому положенні (не 
зображено на фото).

Знімний світлодіодний 
ліхтарик, що зберігається 

в багажному відділенні, 
може стати у пригоді 
під час руху вночі та 

за інших обставин. 
Ліхтарик автоматично 

заряджається, за умови 
що його встановлено на 
місце та працює двигун.

Комплект сіток, які 
забезпечують надійну 

фіксацію багажу, 
передбачає кілька 

варіантів розташування.  

За відсутності речей, 
які можуть забруднити 

багажне відділення, 
двосторонній килимок 

можна покласти 
тканинним покриттям 

догори, а за необхідності 
– просто перевернути 

його стороною із 
гумовим покриттям, 

яке легко миється 
(зображено на фото).

Проміжна підлогова 
панель утворює 
приховане відділення 
для зберігання 
речей. Одночасно ця 
продумана деталь  
також сприяє легкому 
завантаженню та 
вивантаженню багажу, 
якщо перемістити 
її ближче до краю 
завантажувального 
отвору.   

Система VarioFlex для задніх сидінь входить до стандартної комплектації обох версій автомобіля й дозволяє моделювати простір салону відповідно 
до поточної ситуації та нагальних потреб. Задні сидіння складаються з трьох окремих секцій, що дозволяє не тільки складати секції незалежно одна 
від одної, але й легко їх знімати.



Насправді, у цьому автомобілі передбачено багато місць та 
відділень для зберігання речей, оскільки інтер’єр продуманий 

згідно концепції Simply Clever. У кожної необхідної Вам речі є своє місце 
в автомобілі, будь то ключі, мобільні телефони, окуляри, паркувальні квитки, 

карти, напої чи інші предмети першої необхідності. І найважливішим є те, що Ви 
завжди знаєте, де їх знайти.

Водій завжди матиме під рукою 
сонцезахисні окуляри або окуляри, 
призначені для керування, які 
зберігаються у спеціальному 
відділенні, вбудованому у стелю 
над внутрішнім дзеркалом заднього 
огляду.

Спеціальна кишеня 
для зберігання 
світловідбивного 
жилета забезпечує 
легкий доступ до 
нього у разі потреби.

Закрите 
відділення для 
зберігання речей 
з боку переднього 
пасажира 
може бути 
вентильованим, 
отже, приємно 
охолоджені напої 
завжди будуть у Вас 
під рукою. 

Відділення для зберігання дрібних 
предметів, передбачене у верхній частині 
панелі приладів, відкривається легким 
натисканням на його кришку. 

Тримач для талонів, 
розташований збоку 
на вітровому склі, – це 
практичне рішення щодо 
зберігання паркувального 
талона у видимому місці.

Взявши із собою у подорож напої, Ви 
обов’язково оціните подвійний тримач для 
напоїв, розташований у центральній панелі.



У разі використання знімного 
чохла Unibag, призначеного 
для перевезення лиж 
або сноубордів, просто 
просуньте його через отвір 
між багажним відділенням та 
салоном.

Пасажири задніх сидінь 
оцінять вбудовані у спинки 
передніх сидінь відкидні 
столики з тримачами для 
напоїв, які, звичайно ж, 
можна використовувати й за 
іншим призначенням.

Для підвищення 
рівня комфорту 
пасажирів задніх 
сидінь передбачено 
тримач для пляшки, 
який разом із іншими 
корисними деталями, 
такими як прикурювач та 
попільниця, входять до 
складу функціонального 
пакету.

Функція складання спинки переднього пасажирського 
сидіння дозволяє модулювати салон та перевозити 
великогабаритні речі. 

Переповнений контейнер для сміття можна 
легко зняти й очистити. Його можна встановити у 
відділення в панелі будь-яких передніх або задніх 
дверей. У відділеннях панелей обох передніх дверей 
можна розмістити пляшку ємністю 1 л.





Навігаційна система Amundsen+, керування якою здійснюється за 
допомогою 5-дюймового сенсорного дисплея, впевнено доправить 
Вас до потрібного пункту призначення. Ваша Amundsen надаватиме 
Вам детальні голосові підказки, а її найбільшою перевагою є 
вдосконалена функція отримання повідомлень про ситуацію на 
дорогах.

Радіоприймач Swing не тільки забезпечить неперевершене 
задоволення від прослуховування Ваших улюблених радіостанцій 
та компакт-дисків, але й надасть Вам найактуальнішу інформацію 
щодо ситуації на дорогах. Радіоприймач оснащений подвійною 
антеною та здатний відтворювати диски у форматах CD, CD-MP3 та 
CD-WMA.

До характерних особливостей навігаційної системи Columbus 
з 6.5-дюймовим сенсорним дисплеєм та функцією голосових 
команд можна віднести швидке прокладання маршруту та 
точне відображення. Ця система має прийом DAB (цифрове 
аудіомовлення) та здійснює, серед іншого, позашляхову навігацію. 
Ця функція дозволяє зберігати у пам’яті маршрути, пройдені 
автомобілем по дорогах, не внесених до цифрової мережі 
автомобільних доріг, наприклад по ґрунтових дорогах. 

Якщо Ви виберете одну з цих навігаційних систем, вона, крім 
широкого дисплея, матиме функцію паркувальних датчиків, яка 
використовує візуальні й звукові сигнали для повідомлення відстані 
до перешкод.

Новою для модельного ряду Yeti 
стала система KESSY (система 
санкціонованого доступу та запуску 
двигуна), яка дозволяє керувати 
автомобілем без використання 
ключа. Для запуску чи зупинки 
двигуна просто натисніть кнопку 
Start/Stop.

Передові технології 
забезпечують легке керування 
автомобілем та підвищують 
рівень комфорту пасажирів. 
Новий модельний ряд Yeti 
пропонує різноманітні 
опції, як, наприклад, 
радіоприймачі, навігаційна 
та паркувальна системи чи 
кермо. Ви із задоволенням 
користуватиметеся 3-спицевим 
кермом, наявним у кількох 
варіаціях. До топ-пропозиції 
входить багатофункціональне 
кермо зі шкіряним 
оздобленням та органами 
керування радіоприймачем і 
телефоном. 

Рекомендоване 
перемикання передач 
відображається у 
верхньому правому кутку 
дисплея Maxi DOT або 
на дисплеї бортового 
комп’ютера автомобіля.

Якщо Ви хочете зробити паркування якомога 
простішим, найкращим помічником у цьому 
стане автоматична система допомоги під час 
паркування. Ця система вибирає відповідне місце 
для паркування, допомагає припаркуватися в рядах 
паралельно або перпендикулярно припаркованих 
автомобілів, а також виїхати з ряду паралельно 
припаркованих автомобілів. У випадку паралельного 
паркування потрібен простір, лише на 60 см більший 
за довжину самого автомобіля (на фото відображено 
роботу автоматичної системи допомоги під час 
паркування на дисплеї Maxi DOT).

Під час тривалої подорожі автострадами чи 
автомагістралями Ви по достоїнству оціните систему 
круїз-контролю, здатну автоматично підтримувати 
постійну швидкість руху. Ви також матимете змогу 
збільшувати та знижувати швидкість, не натискаючи 
педалі. Керування цією функцією здійснюється 
за допомогою кнопки, розташованої збоку від 
перемикача системи круїз-контролю. 

Для ще легшого паркування Ваш 
автомобіль може бути оснащений 
системою допомоги під час паркування 
Optical Parking Assistant. Вона 
використовує камеру, розташовану на 
ручці дверцят багажного відділення, 
для огляду простору позаду автомобіля 
та відображення ліній руху залежно 
від ширини автомобіля. Ця допоміжна 
система завжди наявна у комплекті 
з паркувальними датчиками та 
навігаційною системою, на дисплеї якої 
відображається процес паркування. 



Особливо корисною під час паркування 
на вулицях міста стане функція 
автоматичного складання зовнішніх 
дзеркал заднього огляду з опцією 
замикання автомобіля.

Двозонна система кондиціювання повітря Climatronic з 
електронним регулюванням та функцією автоматичної 
циркуляції повітря дозволяє встановлювати різну 
температуру для лівої та правої частин салону. 

Підсвічування зони 
посадки Boarding 
Spots, інтегроване 
в корпуси зовнішніх 
дзеркал заднього 
огляду, дозволяє 
безпечно сідати та 
виходити з автомобіля 
навіть у повній 
темряві. 

Електрообігрівач вітрового 
скла швидко усуне з нього 
іній та конденсат, а також 
забезпечить відмінну 
оглядовість за будь-якої 
погоди.

Вишукані сталеві накладки на педалі 
збільшують відчуття комфорту. 

Сидіння водія з електроприводом має функцію 
запам’ятовування трьох різних налаштувань 
положення сидіння та зовнішніх дзеркал заднього 
огляду.

Під час захоплюючої подорожі у пошуках нових пригод завдяки люку Ви повною мірою зможете насолодитися відчуттям необмеженого простору та свободи. Передню 
частину люка можна підняти або зсунути назад. Задня частина люка міцно зафіксована у даху. Тоноване скло, з якого виготовлені обидві частини люка, значно зменшує 
проникнення світла та тепла, дозволяючи створити оптимальний клімат і комфорт у салоні. За необхідності люк можна накрити висувною шторкою з електричним 
регулюванням.



Ви завжди почуватиметеся в Yeti максимально безпечно, будь то щоденна поїздка на роботу чи подорож, сповнена пригод. 
Yeti не тільки демонструє відмінну курсову стійкість, забезпечувану новітніми системами, такими як ESC (система стабілізації 
курсової стійкості), але й оснащений вдосконаленою системою пасивної безпеки, призначеною для надійного захисту 
пасажирів в екстремальних ситуаціях.  

Подушка безпеки водія 
прихована під накладкою 

керма, а подушка безпеки 
переднього пасажира – у 
панелі приладів. Останню 
можна відключити, якщо 
на переднє пасажирське 

сидіння необхідно 
встановити дитяче крісло 

безпеки.

Задні бокові 
подушки 
безпеки в разі 
бокового удару 
захищають 
тазовий відділ 
та грудну клітку 
пасажирів на 
крайніх задніх 
сидіннях.

Колінна 
подушка 
безпеки 
захищає ноги 
водія від удару 
об панель 
приладів під час 
зіткнення.

Передні бокові подушки 
безпеки захищають 

тазовий відділ та грудну 
клітку водія і пасажира 
в разі бокового удару. 

Передні сидіння оснащені 
регульованими за висотою 
підголівниками WOKS, які 
захищають шийний відділ 

водія та пасажира у разі 
удару ззаду. 

Система Driver Activity Assistant оцінює 
дані, отримані від датчиків рульового 

керування під час руху зі швидкістю понад 
65 км/год. Якщо система розпізнає дії, 
які можуть бути ознакою втоми водія, 

наприклад більш інтенсивне коригування 
напрямку руху за допомогою керма, 

вона «рекомендує» зробити перерву на 
відпочинок.

Подушки-шторки безпеки при спрацьовуванні створюють своєрідну «стіну» 
вздовж бокових вікон для захисту голови водія та пасажирів на передньому й 
задніх сидіннях. 

Регульований за висотою 
підголівник центрального 
заднього сидіння 
підвищує рівень безпеки 
розташованого на ньому 
пасажира.

Подвійні 
сонцезахисні 
козирки захищають 
водія та пасажира 
на передньому 
сидінні від сліпучого 
сонячного світла як 
спереду, так і збоку.



Версія Elegance передбачає 
чорну тканинну оббивку та 
панель приладів у комбінації 
чорний/чорний або ж пісочну 
тканинну оббивку Gobi Sand з 
панеллю приладів у комбінації 
чорний/пісочний. І хоча для 
версій Yeti та Yeti Outdoor 
використовуються однакові 
кольори, для кожної з них 
передбачено характерний 
малюнок тканини. Панель 
приладів прикрашена декором 
Elegance. 
Для цієї версії комплектації 
доступні наступні варіанти 
інтер’єру: натуральна/штучна 
шкіра чорного чи пісочного 
кольору Gobi Sand або 
Alcantara/натуральна/штучна 
шкіра чорного чи пісочного 
кольору Gobi Sand. Обидва 
варіанти передбачають панель 
приладів у комбінації чорний/
чорний або чорний/пісочний 
Gobi Sand залежно від колірного 
рішення інтер’єру. Ви також 
можете вибрати інтер’єр Sport 
із червоною або сріблястою 
тканинною оббивкою. 

Версія Ambition вирізняється 
тканинною оббивкою чорного 
або теракотового кольору. І 
хоча для версій Yeti та Yeti 
Outdoor використовуються 
однакові кольори, для кожної з 
них передбачено характерний 
малюнок тканини. Панель 
приладів у комбінації чорний/
чорний прикрашена декором 
Ambition. Для цієї версії 
комплектації доступні такі 
варіанти інтер’єру: натуральна/
штучна шкіра чорного чи 
теракотового кольору або 
Alcantara/натуральна/штучна 
шкіра чорного кольору, в обох 
версіях панель приладів 
виконана у комбінації чорний/
чорний. Ви також можете 
вибрати інтер’єр Sport із 
червоною або сріблястою 
тканинною оббивкою. 



Основна версія Active передбачає однаковий дизайн для обох версій Yeti та Yeti 
Outdoor: чорна тканинна оббивка, панель приладів у комбінації чорний/чорний  
та декоративна смужка Active. 

Інтер’єр Ambition – Yeti Outdoor 
Чорна тканина

Інтер’єр Elegance – Yeti Outdoor 
Чорна тканина

Інтер’єр Elegance* 
Пісочна натуральна/штучна шкіра Gobi Sand

Інтер’єр Sport* 
Срібляста тканина

Інтер’єр Elegance – Yeti 
Пісочна тканина Gobi Sand

Інтер’єр Ambition, Elegance* 
Чорна натуральна/штучна шкіра

Інтер’єр Ambition, Elegance* 
Чорна Alcantara/натуральна/штучна шкіра

Інтер’єр Elegance – Yeti 
Чорна тканина

Інтер’єр Elegance* 
Пісочна Gobi Sand Alcantara/натуральна/штучна шкіра 

Інтер’єр Elegance – Yeti Outdoor 
Пісочна тканина Gobi Sand

Інтер’єр Active – Yeti, Yeti Outdoor 
Чорна тканина

Інтер’єр Ambition – Yeti 
Теракотова тканина

Інтер’єр Ambition – Yeti 
Чорна тканина

Інтер’єр Ambition – Yeti Outdoor 
Теракотова тканина

Інтер’єр Ambition* 
Теракотова натуральна/штучна шкіра

Інтер’єр Sport* 
Червона тканина

* Спеціальне обладнання.



7.0J x 17" легкосплавні диски Matterhorn для 
шин 225/50 R17;  
Yeti, Yeti Outdoor

7.0J x 17" легкосплавні диски Annapurna з 
полірованою поверхнею для шин 225/50 R17; 
Yeti, Yeti Outdoor

7.0J x 17" легкосплавні диски Origami для шин 
225/50 R17;  
Yeti Outdoor

7.0J x 17" легкосплавні диски Scudo для шин 
225/50 R17;  
Yeti

7.0J x 17" легкосплавні диски Erebus для шин 
225/50 R17;  
Yeti Outdoor

7.0J x 16" легкосплавні диски Dolomite для шин 
215/60 R16;  
Yeti

7.0J x 16" легкосплавні диски Forest для шин 
215/60 R16;  
Yeti Outdoor

7.0J x 16" легкосплавні диски Nevis для шин 
215/60 R16;  
Yeti Outdoor

7.0J x 16" сталеві диски для шин 215/60 R16 з 
ковпаками ступиць Satellite; 
Yeti, Yeti Outdoor

Білий Candy Білий Laser*

Білий Moon металік

Синій Pacific

Сріблястий Brilliant металік

Бежевий Cappuccino металік Коричневий Mato металік Сірий Metal металік**

Червоний Corrida

Теракотовий Orange металік

Rosso Brunello металік

Синій Lava металік

Зелений Jungle металік

Чорний Magic перламутровий



Сертифіковані дилери:

Сертифіковані дилери — сервіс:

Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 496 0404, 499 3297; «Європа-авто», (044) 451 4534; «Прага Авто», 
(044) 207 7070 (Петрівка); «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева); Бердичів: «Ладасервіс», (04143) 4 2861; Біла Церква: «Трансфер», (04563) 5 3455; 
Бровари: «Олімп Моторс», (044) 596 0090; Вінниця: «Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; Горлівка: «Автосіті», (0624) 52 1225; Дніпропетровськ: 
«Автоцентр - Дніпро петровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Донецьк: «Автоцентр Донецьк», (062) 349 4545; «Автоцентр 
Оптима», (062) 388 7077; «Тоніка», (062) 306 2020; Житомир: «Опад», (0412) 41 9330; Запоріжжя: «Агротехкомплект», (061) 289 1534; «Інтеравто-Плюс», 
(061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «ІФКАР», (0342) 71 5536; Кіровоград: «Авто-Шанс», (0522) 35 1535; Краматорськ: «Талісман», (06264) 6 6777; 
Кременчук: «Адамант-Груп», (0536) 77 7858; Кривий Ріг: «АСТ-Комбі», (0564) 90 2760; Луганськ: «Автоленд-Дайджест», (0642) 42 8113; Луцьк: «Промтехсервіс», 
(0332) 78 7388; Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 2420; Маріуполь: «Автоцентр Маріуполь», (0629) 58 2890; Миколаїв: «Експрес-
Авто», (0512) 55 4580; Мукачеве: «Закарпат-Авто», (03131) 5 2444; «Форвард Автоцентр», (03131) 3 1332; Нова Каховка: «Автоцентр Новая Каховка», (05549) 4 5495; 
Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; Первомайськ: «Експрес-Авто», (05161) 5 5610; Полтава: «Ауді Центр Полтава», (0532) 68 7272; Рівне: 
«Вік-Експо», (0362) 28 8934; Севастополь: «Блік-Авто», (0692) 92 9190; Сімферополь: «Автодом Сімферополь», (0652) 22 6459; «Блік-Авто», (0652) 
54 3444; «Богдан - Авто Сімферополь», (0652) 60 5500; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 64 1340; Тернопіль: «Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; 
Ужгород: «Форвард Автоцентр», (0312) 65 5655; Харків: «Автотрейдінг-Харків», (057) 760 1470; «Атлант-М Олексіївка», (057) 773 2266; «Богдан - Авто Харків», 
(057) 349 4070; Херсон: «Автоцентр-Херсон», (0552) 29 9063; Хмельницький: Торговий дім «Євромоторс», (0382) 71 5000; Чернівці: «Авто-Форвард», (0372) 
56 7056; Чернігів: «Метек», (04622) 60 00 60.

Київ: «Автосоюз», (044) 207 0700; «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; Бровари: «Паритет Моторс Сервіс», (044) 596 0091; Дніпропетровськ:  
«РК-Дніпро», (056) 790 5991; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 7 7785; Львів: «Галант Авто», (0322) 
27 6282; Полтава: «Полтавакар», (0532) 68 7272.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.01.2014. 
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні шукайте на сайті www.eurocar.com.ua.

Технічні характеристики 

1,6
9
1

1,793

1,541 1,537

1,793 4,222

877 2,578 767

416 l1,0
34

1,0
27

30
°

17
.1°

1,4
46

1,4
37

1,0
27

*    Використання палива з низьким октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна. 
Бензин має відповідати вимогам DIN EN 228 [1] (ДСТУ 4839). Дизельне паливо має відповідати DIN EN 590 [2] (ДСТУ 4840).

 ** Для моделей версії Yeti Outdoor.   ()  Для моделей з автоматичною коробкою передач. -   Дані були відсутні на момент здачі до друку. 
Витрата палива та рівень викидів СО2 залежать від ваги додаткового обладнання. 

За інформацією щодо наявних варіантів комплектації обладнання для версій 
Yeti та Yeti Outdoor з відповідним типом двигуна звертайтеся до офіційного 
дилера ŠKODA.

Кузов 5-місний, 5-дверний, 2 відділення Габаритні розміри
Коефіцієнт лобового опору Cw 0,355-0,369 залежно від версії двигуна; Довжина (мм) 4222

Ширина (мм) 1793
Шасі Висота (мм) – залежно від версії двигуна 1671; 1691
Передня вісь Підвіска McPherson з нижнім трикутним важелем та торсіонним стабілізатором Колісна база (мм) – залежно від версії двигуна 2578
Задня вісь Багатоелементна, з поздовжніми та поперечними важелями, з торсіонним стабілізатором Колія передня/задня (мм) 1541/1537
Гальмова система Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з дворівневим вакуумним підсиленням Дорожній просвіт (мм) – залежно від версії двигуна 180; 155
– передні гальма Дискові, із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом
– задні гальма Дискові Внутрішні розміри
Рульове керування Пряме рейково-зубчасте, з електромеханічним підсиленням Горизонтальний простір передньої/задньої частини (мм) 1446/1437
Диски 7.0J x 16" Комфортний простір для голови в передній/задній частині (мм) 1034/1027
Шини 215/60 R16; 205/55 R16 залежно від версії двигуна Об’єм багажного відділення (макс. л)

– без запасного колеса, з піднятими/складеними/знятими спинками 
заднього сидіння

416/1580/1760

Об’єм паливного бака (л) 55; 60 залежно від версії двигуна – із запасним колесом (значення менше на 95 л)

Двигун 1.4 TSI/90 кВт 4x2 1.8 TSI/118 (112) кВт 4x4 2.0 TDI CR DPF/103 кВт  4x4
Бензиновий двигун із турбонаддувом, система безпосереднього 

впорскування під високим тиском
Бензиновий двигун із турбонаддувом, система безпосереднього 

впорскування під високим тиском
Дизельний двигун із турбонаддувом, система безпосереднього 

впорскування під високим тиском
Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3) 4/1390 4/1798 4/1968

Макс.  потужність/Оберти (кВт/хв-1) 90/5000 118/4500–6200 (112/4300–6200) 103/4200
Макс. обертальний момент/Оберти (Н•м/хв-1) 200/1500–4000 250/1500–4500 (250/1500–4200) 320/1750–2500
Норма викидів в атмосферу EU5 EU5 EU5
Паливо Неетилований бензин,

ROZ мін. 95
Неетилований бензин,

ROZ 95*
Дизельне*

Потужність

Макс. швидкість (км/год) 182 200 (192) 190 (187)
Прискорення 0-100 км/год (с) 10,6 8,4 (9,0) 9,9 (10,2)
Витрата палива 99/100 (л/100 км)

– міський цикл 8,3 9,8 (10,6) 6,5 (7,5)
– заміський цикл 5,7 6,6 (6,8) 5,1 (5,5)
– комбінований цикл 6,6 7,8 (8,0) 5,6 (6,3)
Викиди CO2 (г/км) 154 184 (189) 149 (164)
Діаметр розвороту (м) 10,3 10,3 10,3
Привод

Тип  Передній Повний Повний
Зчеплення Подвійне коаксіальне зчеплення  

з електрогідравлічним керуванням 
Муфта Haldex Муфта Haldex 

Коробка передач Автоматична 7-ступінчата DSG Механічна 6-ступінчата  
(Автоматична 6-ступінчата DSG)

Механічна 6-ступінчата  
(Автоматична 6-ступінчата DSG)

Вага

Споряджена маса – у стандартній версії, вага водія – 75 кг (кг) 1410 1505 (1540) 1535 (1560)
Вантажопідйомність – вкл. водія та додаткове 
обладнання (кг)

620 620 645

Загальна вага (кг) 1955 2050 (2085) 2105 (2130)
Навантаження причепа без гальм (макс. кг) 700 750 750
Навантаження причепа з гальмами – 12% (макс. кг) 1300 1800 2100



http://www.facebook.com/skoda.ua http://www.youtube.com/skodaukrwww.eurocar.com.ua 

Деякі зображені в цьому каталозі моделі оснащені опційним та спеціальним обладнанням, яким не обов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, 
дизайну, встаткування, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки каталогу до друку. Однак виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни 
без попереднього повідомлення про це. Інформація, що увійшла до цього каталогу, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження друкарського процесу кольори фарб або інших 
матеріалів, представлених в даному каталозі, можуть певним чином відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі  стандартного та опційного обладнання, поточний прайс-
лист, умови та терміни постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA .
Дані надано станом на 1 січня 2014 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023 (у межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)




