
NYA YETI 
FÖR ALLT DU VILL

Nu kan vår mest varierade bil ge dig fl er möjligheter än 

 någonsin. Oavsett om du drömmer om vidsträckta snöland-

skap och utmanande skogsvägar eller om du smidigt vill 

kunna ta dig runt inne i stan, behöver du aldrig känna dig 

begränsad. ŠKODA Yeti har allt ifrån den senaste fyrhjuls-

driftstekniken till automatisk fi ck parkering. Nu fi nns den 

dessutom i två olika utföranden, så att du kan välja exakt 

det som passar dina behov bäst. Välkommen ut och provkör!

Billån fr. 2 060 kr / mån Leasing fr. 1 640 kr / mån Förmånsvärde fr. 1 783 kr / mån

ŠKODA Yeti Outdoor Driver’s Edition
2,0 TDI 140 hk DSG 4x4 fr. 271 900 kr

  Bi-xenon strålkastare och bakljus 
med LED-design

  Dimljus med kurvfunktion
  2-zons Climatronic (helautomatisk 

 luftkonditionering)
  3-ekrad multifunktionsratt i läder 

med radio och telefon
  Trötthetsvarnare
  Farthållare
  Navigationssystem Amundsen med 

8 högtalare och färddator Maxi Dot
  Bluetooth telefonhandsfree, 

streaming audio
  Parkeringssensorer fram och bak 

  Bi-xenon strålkastare och bakljus 
med LED-design

  Dimljus med kurvfunktion
  2-zons Climatronic (helautomatisk 

 luftkonditionering)
  3-ekrad multifunktionsratt i läder 

med radio och telefon
  Trötthetsvarnare
  Farthållare
  Navigationssystem Amundsen med 

8 högtalare och färddator Maxi Dot
  Bluetooth telefonhandsfree, 

streaming audio
  Parkeringssensorer fram och bak 
  Backkamera 

  Backkamera 
  TPM-däcktryckskontroll
  17” aluminiumfälgar Scudo
  Pedaler av rostfritt stål
  Sportavgasrör, ändrör i rostfritt stål
  Sunset – extratonade rutor
  Ytterbackspeglar elinställbara, 

infällbara och på förarsidan avbländbara 
med markbelysning 

  Regnsensor (intervall-automatik)
  Variofl exbaksäte 
  Mittarmstöd fram och bak
  Höjdjusterbart förar och passagerasäte
  Elfönsterhissar fram och bak

  TPM-däcktryckskontroll
  17” aluminiumfälgar Erebus
  Pedaler av rostfritt stål
  Sportavgasrör, ändrör i rostfritt stål
  Sunset - extratonade rutor
  Ytterbackspeglar elinställbara, 

infällbara och på förarsidan avbländbara 
med markbelysning 

  Regnsensor (intervall-automatik)
  Off Road Assist
  Avtagbar dragkrok
  Variofl exbaksäte 
  Mittarmstöd fram och bak
  Höjdjusterbart förar och passagerasäte
  Elfönsterhissar fram och bak

Billån fr. 1 510 kr / mån Leasing fr. 1 210 kr / mån Förmånsvärde fr. 1 463 kr / mån

ŠKODA Yeti Driver’s Edition
1,4 TSI 122 hk fr. 199 900 kr

Nedfällbart framsäte Start- / stoppknapp Backkamera / sensorer 
(tillval)

Aut. infällbara backspeglar 
(tillval)

Panorama glastak 
(tillval)

 SIMPLY
CLEVER

ÅF-avsändare
Bränsleförbrukning blandad körning Yeti från 6,4 l/100 km CO2 från 148 g/km, Yeti Outdoor från 6,3 l/100 km CO2 från 164 g/km. 

SKODA Finansiering 36 mån, 30% kontant/särskild leasingavgift, 50% restskuld/restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90 
december 2013 (eff. ränta 4,36–4,46 %). Leasingavgift exkl moms. Förmånsvärde är beräknat exklusive bränsle och redovisad netto 

per månad vid 50 % marginalskatt. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Vi reserverar oss för ev. tryckfel.


