
ŠKODA 
flottamegoldások

SIMPLY CLEVER



Üdvözlöm!

Kínálatunkban vevőink megtalálják az igényeiknek pontosan megfelelő megoldást, legyen 
szó akár globális, akár meghatározott országokra kiterjedő szervezetről. Termékeink és 
szolgáltatásaink, valamint szakmai ismereteink és tapasztalataink alapján képesek vagyunk 
kielégíteni a flottákkal kapcsolatos minden igényt, az autócseréktől egy teljesen új vállalati 
flotta felépítéséig. Tisztában vagyunk azzal, hogy vállalati ügyfeleinknek személyre szabott 
megoldásokra van szükségük, és pontosan ezt kínáljuk számukra.

A kínálatunkban található minden jármű elismerten magas gyártási, műszaki és biztonsági 
színvonalat képvisel az európai piacokon. Modelljeink kiemelkedő maradványértéke rendkívül 
kedvező teljes tulajdonlási költséget garantál. Alacsony fogyasztású és károsanyag-kibocsátású 
motorjainknak köszönhetően környezetbarát flotta építhető ki.

Remélem, hogy ebből a tájékoztatóból megismeri tevékenységük legfontosabb jellemzőit. 
Amennyiben bármilyen kérdése van, munkatársaimmal együtt szívesen állunk  
a rendelkezésére. Örömmel várjuk jelentkezését és a jövőbeni együttműködést.

 

Üdvözlettel, Dalnoki Balázs
ŠKODA márkaigazgató
Porsche Hungaria Kft.
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helykínálat   Saját kategóriájában mindegyik ŠKODA modell utolérhetetlenül tágas helyet kínál 

az utasok és a csomagok számára egyaránt.

tulajdonlás teljes költsége    A ŠKODA kiváló választás mind az üzemeltetési 

költségek, mind a jármű maradványértéke szempontjából.

greenline   A GreenLine modellek a gazdaságos üzemeltetés és az alacsony károsanyag- 

kibocsátás mellett változatlan kényelmet kínálnak.

biztonság   Legyen szó akár az utasok biztonságáról, akár a jármű biztonsági berendezéseiről, 

velünk elégedett lesz.

okos megoldások   A ŠKODA modellek az intelligens, praktikus megoldások  

és felszereltségek széles választékát nyújtják.

magas minőség   Vevőink elégedettsége számunkra kulcskérdés mind az autók használata, 

mind egyéb termékeink és szolgáltatásaink igénybe vétele során.

A ŠKODA gépjárművek egyedülálló jellemzőiknek köszönhetik kiemelkedő népszerűségüket 

a flottatulajdonosok körében. Míg az üzemeltetők a fenntartási költségeket és a 

maradványértéket tartják szem előtt, a járművek használóit elsősorban a biztonság, 

a tágasság, a kényelem és a teljesítmény érdekli. A ŠKODA autók a felsoroltak közül 

mindegyikben kiemelkedők, ezért különlegesek a vevőink számára.

MI TESZI A ŠKODA MODELLEKET  
KÜLÖNLEGESSÉ A FLOTTATULAJDONOSOK 
SZÁMÁRA?





A ŠKODA modellek 
hátsó ülésén utazók 

számára fej- és a 
térdmagasságban 

is bőséges hely 
áll rendelkezésre. 
A Superb, Octavia 
és Fabia modellek 

különösen kiemelkedő 
paraméterekkel 

rendelkeznek.

Egy vagy több hátsó ülés lehajtásával egyszerűen növelhető  
a csomagok rendelkezésére álló hely. 

A rögzítőhálókkal jobban kihasználható a csomagtér, és megakadályozható 
a csomagok elmozdulása az út során.

A csomagtér rejtett rakodórekesze, mely a csomagtér 
padlószintjét a rakodóperemmel egy szintre emeli, 
megkönnyíti a tárgyak ki- és berakodását, valamint  
a kíváncsi szemek elől rejtett tárolóhelyet biztosít..

helykínálat   A különböző osztályokba tartozó ŠKODA modellekben egyvalami közös: az adott kategóriában egyedülálló 

tágasság. A mérnökeink által alkalmazott fejlett megoldások maximális kényelmet biztosítanak az utasok, és kiemelkedően tágas helyet  

a csomagok számára..



tulajdonlás teljes költsége    
A teljes tulajdonlás költsége olyan szempont, melyet minden 

flottakezelőnek figyelembe kell vennie a vásárlásnál.  

A ŠKODA esetében a magas maradványértéknek és a 

minimális üzemeltetési költségeknek köszönhetően ez  

a döntés nem okozhat fejfájást. Ezt támasztja alá az is, 

hogy az EurotaxGlass szerint legújabb modellünk, a Superb 

Combi elnyerte a „kategória legjobbja” címet az üzemeltetési 

költségek terén Spanyolországban, Franciaországban, 

Olaszországban és az Egyesült Királyságban, továbbá 

Németországban a „kategória legjobbja” címre nevezték  

a maradványérték tekintetében. 



Alacsonyabb költségek, változatlan minőség.



greenline   Az üzemanyag-fogyasztás és a CO2-kibocsátás 

folyamatos csökkentése a ŠKODA egyik legfontosabb, hosszú távú célkitűzése.  

A GreenLine modellek esetében azonban a környezetbarát jellemzők még 

nagyobb hangsúlyt kapnak. A flotta tagjaként ezek a modellek hozzájárulnak 

a széndioxid-kibocsátás és az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez, és 

ezen keresztül a flotta fenntartási költségeinek mérsékléséhez.  A gazdaságos 

üzemeltetés és az alacsonyabb CO2-kibocsátás a Green tec modellváltozatokkal is 

elérhető (lásd a műszaki jellemzőket).

Az eredeti GreenLine 
embléma az első 
hűtőrácson és  
a csomagtérajtón  
is megtalálható.

A Start-Stop rendszer szükség esetén - például 
a piros lámpánál várakozva, vagy egy hosszú 
sorban lassan gurulva - automatikusan leállítja 
a motort. A kuplungpedál lenyomásakor a motor 
automatikusan újraindul. A Start-Stop rendszer  
a középkonzolon lévő gombbal kikapcsolható.



Zöldben álmodunk.



A biztonság emellett jelentheti az autó, mint vagyontárgy biztonságát is.  
Már az alapfelszereltségű ŠKODA modellek is magas szintű biztonságot 
nyújtanak. Az egyes modellek különböző változatai emellett igény szerint 
különböző biztonsági berendezésekkel egészíthetők ki. 

biztonság  Biztonság alatt sok mindent értünk az autók esetében: a stabil karosszériát, a kiváló 

vezetési jellemzőket és mindazon funkciókat és berendezéseket, amelyek valamilyen módon hozzájárulnak  

az autóban utazók biztonságához. 



A Citigo, Roomster, Rapid, Octavia, Yeti és Superb 
modellek a legmagasabb pontszámot érték el a 

nemzetközileg elismert EuroNCAP biztonsági teszteken.

Az országutakon és 
autópályákon hasznos 
segítség az adaptív 
tempomat rendszer, amely 
a szokásos funkciókon felül a 
biztonságos követési távolság 
megtartásában is segít.
Az első lökhárítóba beépített 
radart használó rendszer 
működése a Maxi DOT kijelzőn 
követhető nyomon.

Legyen bármilyen sportos 
vezető, senki sem 
kerülheti el a zsúfolt városi 
forgalmat. Itt hasznos 
a vészfékezési funkciót 
tartalmazó City Safe Drive, 
amely segít elkerülni az 
ütközést abban az esetben, 
ha a vezető nem reagál 
időben az akadályra.

A fáradtságérzékelő rendszer 
nagyban fokozza a biztonságot, 
különösen autópályán való tartós 
haladás során.  
A fáradtságérzékelő funkció  
65 km/h sebesség felett  
a kormányszervóba épített 
érzékelők adatait elemzi.  
Ha olyan változást észlel, ami 
a járművezető fáradtságára 
utalhat (például erős 
kormánymozdulatok a haladási 
irány korrekciójára), pihenőt 
javasol a vezetőnek.

A Lane Assist, 
vagyis a 

sávelhagyásra 
figyelmeztető 
rendszer segít 

a balesetek 
elkerülésében.



okos megoldások és különleges funkciók   A ŠKODA modellek már az alapfelszereltség 

részeként is az intelligens, praktikus megoldások és felszereltségek széles választékát nyújtják. Ezen felül az opcionális felszereltségek 

listáján számos fejlett megoldás szerepel, melyekkel az autó még jobb társ lehet a munka- és a szabadidő során egyaránt.

A tanksapkára rögzített, zöld színű 
jégkaparó mindig kéznél van, és nedvesen 
is problémamentesen visszahelyezhető. 
További Simply Clever megoldás a 
dízelmotoros autókon elhelyezett jelzés, 
mely segít megelőzni a nem megfelelő 
üzemanyag betöltését.

A Superb Combi csomagtérének bal oldalán egy 
levehető LED elemlámpa kapott helyet, amely 
automatikusan töltődik, amíg a motor jár, és a 
beépített mágnesnek köszönhetően egyszerűen 
rögzíthető a karosszérián.

Az új generációs Park Assist rendszerrel még egyszerűbb 
és kényelmesebb a parkolás. A rendszer kiválasztja  
a megfelelő helyet, és leparkolja az autót; sőt, még a  
párhuzamosan parkoló autósorból való kiállással is 
megbirkózik. A párhuzamos parkoláshoz csupán az autó 
hosszánál 60 cm-rel hosszabb helyre van szüksége.

A Superb egyik új funkciója a hátsó ülésről 
állítható első utasülés. Amennyiben az első 
utasülés üres, a Superb jobb hátsó ülésén utazó 
utas maximális teret biztosíthat a maga számára. 
A kezelőszervek a vezető oldaláról is könnyen 
elérhetőek.



A TwinDoor műszakilag és a dizájn terén 
is a ŠKODA Superb egyedülálló megoldása. 

Segítségével választhatunk, hogy csak a 
csomagtartó fedelét vagy az egész ötödik 

ajtót nyitjuk-e fel, beleértve a hátsó ablakot 
is; az utóbbi esetben a teljes csomagtér 

hozzáférhető és a nagyobb tárgyak ki- és 
berakodása is könnyen megoldható.

Az Octavia Combi és Superb Combi elektromos mozgatású 
csomagtérajtaja automatikusan nyílik és záródik.  Az ajtó felső 
állása tetszőlegesen állítható.

Az automatikusan behajtható 
visszapillantó tükrök, melyek az autó 
lezárásakor visszahajtódnak, különösen jó 
szolgálatot tesznek a városi parkolásnál.



minőség   Vevőink elégedettsége számunkra kulcskérdés mind az autók használata, mind egyéb termékeink és szolgáltatásaink igénybe 

vétele során. ŠKODA flotta választása esetén vevőinknek nemcsak a legkorszerűbb technológiát, hanem magas színvonalú kiszolgálást is biztosítunk, 

mind a vásárláskor, mind pedig azt követően.



Porsche Finanszírozás  A ŠKODA a Porsche Pénzügyi Csoporttal együttműködve 

kedvező és áttekinthető operatív és pénzügyi lízing konstrukciókat kínál. 

Operatív lízing előnyei:
 › az induló bérleti díj akár 0 % is lehet
 › a gépkocsi finanszírozása személygépjármű esetén is áfamentesen, nettó értéken történik
 › a bérleti díj áfa tartalma a jogszabályi előírások betartása mellett visszaigényelhető
 › a bérleti díj 100%-ban leírható költségként
 › a finanszírozást kapcsolt szolgáltatások kísérik, például biztosítás

A bérleti díj tartalmazza:
 › a Porsche Casco biztosítást
 › a PL Assistance szolgáltatást
 › a cégautóadót
 › az adminisztrációs díjat

Zárt végű pénzügyi lízing előnyei:
 › beruházási szándékait idegen forrással 

tudja megoldani, kímélve ezzel saját 
forrásait

 › a lízingdíjak fizethetők a lízingtárgy által 
megtermelt bevételből, ezáltal  
a beruházás önfinanszírozóvá válik

 › a lízingtárgy biztosítéka lehet részben 
vagy egészben a lízingtárgy is



Operatív lízing választása esetén már havi 129 273 Ft-ért Öné lehet egy vadonatúj ŠKODA Octavia! 

ŠKODA Octavia Elegance 1.6 CR TDI

Operatív lízing ajánlat

Futamidő 48 hónap

Futásteljesítmény 30 000 km / év

Porsche Lízing bérleti díj tartalma: havi forint, nettó

Finanszírozás

99 085 Ft

Forgalombahelyezés költsége

Kötelező GFB

Casco biztosítás (10% min. 50 000 Ft)

Assistance szolgáltatás

Adók (gépjármű, baleseti, cégautó)

Opcionálisan választható Porsche Lízing szolgáltatások: havi forint, nettó

Karbantartási díj

30 188 Ft

Szervízköltség teljes futamidőre tervezhető. Tartalmazza 
az időszakos szervizek, illetve műszaki meghibásodások 
javításának díját.

Gumiszolgáltatás

Tartalmazza teljes futamidőre a téli, nyári gumik 
beszerzését, cseréjét, javítását, tárolását

Csereautó szolgáltatás

Időszakos szervízek, illetve műszaki meghibásodások 
időtartamára kategória azonos csereautó biztosítása.

Havi bérleti díj összesen (Ft, Nettó): 129 273 Ft

A bérleti díj tartalmazza az összes adót és biztosítást. A számítás 48 hónapos futamidővel, 
30 000 km/év futásteljesítmény mellett érvényes, ettől eltérő paraméterek módosíthatják 
a bérleti díj mértékét. Az adatok tájékoztató jellegűek. Jelen felhívás nem minősül 
ajánlattételnek, a részletekről érdeklődjön ŠKODA márkakereskedésekben.



Ha a színét nem választhatja meg, 
legalább a minőségre ügyeljen.

Ismerje meg a taxisok számára  

kedvező finanszírozású  

ŠKODA modelljeinket! 

  Az új ŠKODA Octavia pedig 4 598 900 Ft helyett  

már 3 679 120 Ft-tól az Öné lehet!** 

*  A feltüntetett ár a ŠKODA Octavia Active 1.2 Tsi/86 LE modell kedvezménnyel 
csökkentett listaára. Jelen felhívás nem minősül ajánlattételnek, a részletekről 
érdeklődjön a ŠKODA márkakereskedésekben. A kép illusztráció.

ŠKODA Octavia kombinált átlagfogyasztás: 3,8–6,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99–141 g/km.

  Így egy új ŠKODA Rapid 4 323 310 Ft helyett  

már 3 328 949 Ft-tól! az Öné lehet!*

*  A feltüntetett ár a ŠKODA Rapid Ambition 1.2 Tsi/86 LE modell kedvezménnyel 
csökkentett listaára. Jelen felhívás nem minősül ajánlattételnek, a részletekről 
érdeklődjöna ŠKODA márkakereskedésekben A kép illusztráció.

ŠKODA Rapid kombinált átlagfogyasztás: 4,0–6,1 l/100km, CO2-kibocsátás: 106–137 g/km.

taxi ajánlat  Bizonyára Ön is értesült róla, hogy a Fővárosi Közgyűlés 

elfogadta a taxis rendeletet, amelynek keretében számos, korszerűtlennek ítélt 

személygépjármű cseréje válik kötelezővé.  

A ŠKODA eltökélt szándéka, hogy a taxis autópark átalakítására megoldást 

kínáljon, éppen ezért számtalan modellt, valamint kedvező pénzügyi és operatív 

lízing finanszírozási konstrukciókat biztosít. 



ŠKODA Fabia Combi RSŠKODA Fabia ŠKODA Fabia Combi

ŠKODA Citigo

ŠKODA Fabia Combi ScoutŠKODA Fabia RS

ŠKODA Roomster ŠKODA Roomster Scout ŠKODA Praktik

modellválaszték   A ŠKODA márka több járműosztályban jelen van, és az egyes 

modellek többféle felszereltségi szinttel és összeállításban választhatók. Ez a sokoldalúság lehetővé 

teszi, hogy megtaláljuk a vevőink igényeihez pontosan illeszkedő megoldásokat, és egyedi flottát 

állítsunk össze számukra.

A0 szegmens – ŠKODA Fabia

A00 szegmens – ŠKODA Citigo

MPV szegmens – ŠKODA Roomster/ŠKODA Praktik



ŠKODA Octavia RS ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Yeti

ŠKODA Octavia ŠKODA Octavia Combi

ŠKODA Superb CombiŠKODA Superb

ŠKODA Rapid

A szegmens – ŠKODA Rapid

A szegmens– ŠKODA Octavia

SUV szegmens – ŠKODA Yeti

B szegmens – ŠKODA Superb

ŠKODA Rapid Spaceback



Műszaki adatok 

ŠKODA Citigo

1.0 MPI / 60LE benzin kézi, ötfokozatú 4,5 l/100 km, 105 g/km

1.0 MPI / 75 LE benzin kézi, ötfokozatú 4,7 l/100 km, 108 g/km

ŠKODA Fabia és Fabia Combi

1.2 MPI / 70 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,5 l/100 km, 128 g/km

1.4 MPI / 86 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,9 l/100 km, 139 g/km

1.2 TSI / 86 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,2 l/100 km, 121 g/km

1.2 TSI / 105 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,3/5,1* l/100 km, 124/117* g/km

1.2 TSI / 105 LE benzin automata, hétfokozatú 5,3 l/100 km, 124 g/km

1.6 CR TDI / 75 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,2 l/100 km, 109 g/km

1.6 CR TDI / 90 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,2 l/100 km, 109 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,2 l/100 km, 109 g/km

ŠKODA Fabia RS és Fabia Combi RS

1.4 TSI / 180 LE benzin automata, hétfokozatú 6,2 l/100 km, 148 g/km

ŠKODA Fabia GreenLine és Fabia Combi GreenLine

1.2 CR TDI / 75 LE dízel kézi, ötfokozatú 3,4 l/100 km, 88 g/km

ŠKODA Roomster

1.2 MPI / 70 LE benzin kézi, ötfokozatú 6,2 l/100 km, 143 g/km

1.4 MPI / 86 LE benzin kézi, ötfokozatú 6,4 l/100 km, 149 g/km

1.2 TSI / 86 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,7 l/100 km, 134 g/km

1.2 TSI / 105 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,7 l/100 km, 134 g/km

1.2 TSI / 105 LE benzin automata, hétfokozatú 5,7 l/100 km, 134 g/km

1.2 CR TDI / 75 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,5 l/100 km, 119 g/km

1.6 CR TDI / 90 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,7 l/100 km, 124 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,7 l/100 km, 124 g/km

ŠKODA Roomster GreenLine

1.2 CR TDI / 75 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,2 l/100 km, 109 g/km

ŠKODA Praktik

1.2 MPI / 70 LE benzin kézi, ötfokozatú 6,2 l/100 km, 143 g/km

1.4 MPI / 86 LE benzin kézi, ötfokozatú 6,4 l/100 km, 149 g/km

1.2 TSI / 86 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,7 l/100 km, 134 g/km

1.6 CR TDI / 90 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,7 l/100 km, 124 g/km

Modell
Motor Típus Sebességváltó Átlagfogyasztás és  

CO2-kibocsátás
Modell
Motor Típus Sebességváltó Átlagfogyasztás és  

CO2-kibocsátás

ŠKODA Rapid és Rapid Spaceback

1.2 MPI / 75 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,9 l/100 km, 137 g/km 

1.2 TSI / 86 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,1 l/100 km, 119 g/km 

1.2 TSI / 105 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,4 l/100 km, 125 g/km 

1.4 TSI / 122 LE benzin automata, hétfokozatú 5,8 l/100 km, 134 g/km 

1.6 CR TDI / 90 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,4 l/100 km, 114 g/km 

1.6 CR TDI / 90 LE dízel automata, hétfokozatú 4,5 l/100 km, 118 g/km 

1.6 CR TDI / 105 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,4 l/100 km, 114 g/km 

ŠKODA Octavia*

1.2 TSI / 86 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,2 l/100 km, 119 g/km

1.2 TSI / 105 LE benzin kézi, hatfokozatú 4,9 l/100 km, 114 g/km

1.2 TSI / 105 LE benzin automata, hétfokozatú 5,0 l/100 km, 115 g/km

1.4 TSI / 140 LE benzin kézi, hatfokozatú 5,3 l/100 km, 121 g/km

1.4 TSI / 140 LE benzin automata, hétfokozatú 5,0 l/100 km, 116 g/km

1.8 TSI / 180 LE benzin kézi, hatfokozatú 6,1 l/100 km, 141 g/km

1.8 TSI / 180 LE benzin automata, hétfokozatú 5,7 l/100 km, 131 g/km

1.6 CR TDI / 90 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,1 l/100 km, 109 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,1 l/100 km, 106 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel automata, hétfokozatú 4,5 l/100 km, 119 g/km

2.0 CR TDI / 150 LE dízel kézi, hatfokozatú 4,1 l/100 km, 106 g/km

2.0 CR TDI / 150 LE dízel automata, hatfokozatú 4,5 l/100 km, 119 g/km

ŠKODA Octavia Combi*

1.2 TSI / 86 LE benzin kézi, ötfokozatú 5,3 l/100 km, 122 g/km

1.2 TSI / 105LE benzin kézi, hatfokozatú 5,1 l/100 km, 117 g/km

1.2 TSI / 105 LE benzin automata, hétfokozatú 5,0 l/100 km, 115 g/km

1.4 TSI / 140 LE benzin kézi, hatfokozatú 5,3 l/100 km, 121 g/km

1.4 TSI / 140 LE benzin automata, hétfokozatú 5,0 l/100 km, 116 g/km

1.8 TSI / 180 LE benzin kézi, hatfokozatú 6,1 l/100 km, 141 g/km

1.8 TSI / 180 LE benzin automata, hétfokozatú 5,7 l/100 km, 132 g/km

1.8 TSI / 180 LE 4x4 benzin automata, hatfokozatú 6,7 l/100 km, 156 g/km

1.6 CR TDI / 90 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,1 l/100 km, 109 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel kézi, ötfokozatú 3,8 l/100 km, 99 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel automata, hétfokozatú 4,0 l/100 km, 104 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE 4x4 dízel kézi, hatfokozatú 4,5 l/100 km, 119 g/km

2.0 CR TDI / 150 LE dízel kézi, hatfokozatú 4,2 l/100 km, 110 g/km

2.0 CR TDI / 150 LE dízel automata, hatfokozatú 4,5 l/100 km, 119 g/km

2.0 CR TDI / 150 LE 4x4 dízel kézi, hatfokozatú 4,9 l/100 km, 124 g/km
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ŠKODA Octavia RS és Octavia Combi RS

2.0 TSI / 220 LE benzin kézi, hatfokozatú 6,2 l/100 km, 142 g/km

2.0 TSI / 220 LE benzin automata, hatfokozatú 6,4 l/100 km, 149 g/km

2.0 CR TDI / 184 LE dízel kézi, hatfokozatú 4,6 l/100 km, 119 g/km

2.0 CR TDI / 184 LE dízel automata, hatfokozatú 5,0 (5,1) l/100 km, 129 (132) g/km

ŠKODA Superb

1.4 TSI / 125 LE benzin kézi, hatfokozatú 5,9 l/100 km, 139 g/km

1.8 TSI / 160 LE benzin kézi, hatfokozatú 7,2 l/100 km, 169 g/km

1.8 TSI / 160 LE benzin automata, hétfokozatú 7,1 l/100 km, 168 g/km

1.8 TSI / 160 LE 4x4 benzin kézi, hatfokozatú 8,1 l/100 km, 189 g/km

2.0 TSI / 200 LE benzin automata, hatfokozatú 7,9 l/100 km, 178 g/km

3.6 FSI V6 / 260 LE 4x4 benzin automata, hatfokozatú 9,3 l/100 km, 215 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel kézi, hatfokozatú 4,5 l/100 km, 117 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel automata, hétfokozatú 4,6 l/100 km, 120 g/km

2.0 CR TDI / 140 LE dízel kézi, hatfokozatú 4,6 l/100 km, 119 g/km

2.0 CR TDI / 140 LE dízel automata, hatfokozatú 5,2 l/100 km, 135 g/km

2.0 CR TDI / 140 LE 4x4 dízel kézi, hatfokozatú 5,3 l/100 km, 137 g/km

2.0 CR TDI / 170 LE dízel kézi, hatfokozatú 4,6 l/100 km, 120 g/km

2.0 CR TDI / 170 LE dízel automata, hatfokozatú 5,3 l/100 km, 139 g/km

2.0 CR TDI / 170 LE 4x4 dízel automata, hatfokozatú 5,6 l/100 km, 147 g/km

ŠKODA Superb Combi

1.4 TSI / 125 LE benzin kézi, hatfokozatú 6,1 l/100 km, 142 g/km

1.8 TSI / 160 LE benzin kézi, hatfokozatú 7,3 l/100 km, 171 g/km

1.8 TSI / 160 LE benzin automata, hétfokozatú 7,3 l/100 km, 170 g/km

1.8 TSI / 160 LE 4x4 benzin kézi, hatfokozatú 8,2 l/100 km, 191 g/km

2.0 TSI / 200 LE benzin automata, hatfokozatú 8,0 l/100 km, 180 g/km

3.6 FSI V6 / 260 LE 4x4 benzin automata, hatfokozatú 9,3 l/100 km, 217 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel kézi, hatfokozatú 4,6 l/100 km, 119 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel automata, hétfokozatú 4,7 l/100 km, 122 g/km

2.0 CR TDI / 140 LE dízel kézi, hatfokozatú 4,6 l/100 km, 121 g/km

2.0 CR TDI / 140 LE dízel automata, hatfokozatú 5,2 l/100 km, 137 g/km

2.0 CR TDI / 140 LE 4x4 dízel kézi, hatfokozatú 5,3 l/100 km, 139 g/km

2.0 CR TDI / 170LE dízel kézi, hatfokozatú 4,7 l/100 km, 122 g/km

2.0 CR TDI / 170 LE dízel automata, hatfokozatú 5,4 l/100 km, 141 g/km

2.0 CR TDI / 170 LE 4x4 dízel automata, hatfokozatú 5,7 l/100 km, 149 g/km

ŠKODA Superb GreenLine és Superb Combi GreenLine

1.6 CR TDI / 105 LE dízel kézi, hatfokozatú 4,2 (4,3) l/100 km, 109 (113) g/km

ŠKODA Yeti

1.2 TSI / 105 LE benzin kézi, hatfokozatú 6,0 l/100 km, 140 g/km

1.2 TSI / 105 LE benzin automata, hétfokozatú 6,1 l/100 km, 142 g/km

1.4 TSI / 122 LE benzin kézi, hatfokozatú 6,4 l/100 km, 148 g/km

1.4 TSI / 122 LE benzin automata, hétfokozatú 6,6 l/100 km, 154 g/km

1.8 TSI / 160 LE 4x4 benzin kézi, hatfokozatú 7,8 l/100 km, 184 g/km

1.6 CR TDI / 105 LE dízel automata, hétfokozatú 5,0 l/100 km, 132 g/km

2.0 CR TDI / 110 LE dízel kézi, ötfokozatú 5,1 l/100 km, 132 g/km

2.0 CR TDI / 110 LE 4x4 dízel kézi, hatfokozatú 6,1 l/100 km, 152 g/km

2.0 CR TDI / 140 LE dízel kézi, hatfokozatú 5,1 l/100 km, 134 g/km

2.0 CR TDI / 140 LE 4x4 dízel kézi, hatfokozatú 5,6 l/100 km, 149 g/km

2.0 CR TDI / 140 LE 4x4 dízel automata, hatfokozatú 6,3 l/100 km, 164 g/km

2.0 CR TDI / 170 LE 4x4 dízel kézi, hatfokozatú 5,7 l/100 km, 149 g/km

2.0 CR TDI / 170 LE 4x4 dízel automata, hatfokozatú 6,3 l/100 km, 164 g/km

ŠKODA Yeti GreenLine

1.6 CR TDI / 105 LE dízel kézi, ötfokozatú 4,6 l/100 km, 119 g/km

 *  Az 1.2 TSI / 86 LE és az 1.6 CR TDI / 90 LE kivételével minden motor csak Green tec változatban kapható
 ( ) Combi modellváltozat esetén
A motorválaszték módosításának jogát fenntartjuk. Az aktuális kínálatról ŠKODA márkakereskedő partnereinknél tájékozódhat.



A prospektus képein és ábráin látható modellek némelyike olyan extra kiegészítőkkel szerepel, melyek nem feltétlenül tartoznak hozzá az alapfelszereltséghez. A megadott információk műszaki adatok, 
kivitelezés, felszereltség, anyagok, garancia és megjelenés tekintetében megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre álló adatoknak. Mindazonáltal a gyártó a változtatás jogát fenntartja 
(beleértve a műszaki paramétereket és az egyes modellek felszereltségét). Az alap- és extra felszereltséggel, az aktuális árakkal, valamint az átadás feltételeivel kapcsolatos további kérdéseivel 
keresse fel bizalommal az Ön hivatalos ŠKODA márkakereskedését! Ez a prospektus klórmentesen fehérített, 100%-osan újrahasznosítható cellulózpapírból készült. Kérjük vegye figyelembe, hogy 
nyomdatechnikai okok miatt a prospektusban szereplő színek kis mértékben eltérhetnek a valóságtól.  

www.skoda.hu 

A ŠKODA AUTO egyik legfontosabb célkitűzése, hogy olyan termékeket fejlesszen ki és állítson elő, amelyek életciklusuk minden szakaszában maximálisan kímélik a környezetet, különös 
hangsúlyt fektetve az újrahasznosítható anyagok alkalmazására. A ŠKODA autók korszerű technológiával felszerelt, modern üzemekben készülnek, amelyek a legszigorúbb követelményeknek  
is megfelelnek. A járművek festett elemeinek korrózió elleni védelmére kizárólag az ólommentes kataforézis (KTL) eljárást és vízbázisú festékeket használunk. 

Vállalatunk stratégiai célkitűzése az üzemanyag-fogyasztás és a károsanyag-kibocsátás csökkentése. Ennek köszönhetően motorjaink megfelelnek a hatályos emissziós előírásoknak,  
és kínálatunkban megtalálhatók a részecskeszűrővel ellátott dízelmotorok is. A ŠKODA AUTO termékeinek előállítása minden esetben a talaj és a víz védelmét célzó jogszabályok és előírások
betartásával történik. Mindezek eredményeként a ŠKODA autók eleget tesznek a műszaki, biztonsági, minőségi és környezetvédelmi követelményeknek, és használóik mobilitásának és
kényelmének biztosítása mellett hozzájárulnak a tiszta környezet megőrzéséhez is.      

A környezetvédelmi embléma jelképezi a ŠKODA AUTO tudatos igyekezetét és felelősségteljes elkötelezettségét a társadalom fenntartható 
fejlődésének elősegítése iránt, valamint tükrözi cégünknek az élet és a természet iránt megnyilvánuló pozitív szemléletét.


