
ŠKODA YETI:  
AKCESORIA

SIMPLY CLEVER



Listwy ochronne progów (5L0071685A)

Spoiler tylnego zderzaka
dla samochodów bez seryjnego przygotowania pod hak holowniczy (5L6071610) 

Spoiler przedniego zderzaka (5L0071609)

Ozdobna listwa przedniego spoilera
w kolorze nadwozia (5L0071004A)



Ozdobne listwy ochronne progów – wygląd aluminium (5L0071685)

Ozdobne listwy boczne z wkładką imitującą aluminium (5L0071329A)

Listwa ochronna tylnego zderzaka – wygląd aluminium
dla Yeti Outdoor (5L6061195)



Końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej
dla silnika 1.2 TSI (5L0071911)

Końcówka rury wydechowej ze stali nierdzewnej
dla silników 1.4 TSI, 2.0 TDI CR 81 kW i 103 kW 
(5L0071911A)

Ozdobne nakładki lusterek bocznych
czarne metalizowane (5L0072530)

Ozdobne nakładki lusterek bocznych – wygląd 
aluminium (5L0071719)

Listwy na dach
(5L0071326)

Brak zdjęcia:
Ozdobna listwa pokrywy 
bagażnika
(5L6071360)



Mechaniczna blokada dźwigni 
zmiany biegów 
dla przekładni manualnej (1233Kp) 
– zdjęcie wykonane w innym 
modelu samochodu, dla przekładni 
automatycznej (DVC630002) – brak 
zdjęcia

Nakładki na pedały ze stali nierdzewnej
manualna skrzynia biegów (5L1064200)
automatyczna skrzynia biegów (5L1064205)

Ozdobne listwy progowe z wkładem aluminiowym 
(5L0071303)

Listwy progowe w kolorze czarnym 
(5L0071303A)

Pas bezpieczeństwa dla psa
S (000019409A)
M (000019409B)
L (000019409C)
XL (000019409D)

Lusterko wsteczne do obserwowania tylnych 
foteli
beżowe (000072549BWC4)
czarne (000072549B9B9)
szare (000072549B Y20)



Obręcze kół ze stopów lekkich 
Blossom 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze czarnym 
metalizowanym (5L0071497A JX2)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Annapurna 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze antracyt 
(5L0071497E HA7)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Scudo 7.0J x 17" dla opony 225/50 R17 
w kolorze srebrnym
(5L0071497M 8Z8)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Origami 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze czarno-
srebrnym (5L0071497K FL8)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Annapurna 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze czarno-
srebrnym (5L0071497D JX2)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Matterhorn 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze czarnym 
metalizowanym (5L0071497H FL8)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Blossom 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze srebrnym 
(5L0071497A 8Z8)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Annapurna 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze srebrnym 
(5L0071497C 7ZS)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Spitzberg 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze srebrnym
(5L0071497F 7ZS)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Origami 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze srebrnym 
(5L0071497L 8Z8)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Erebus 7.0J x 17" dla opony 225/50 R17 
w kolorze srebrnym (5L0071497J 8Z8)

Obręcze kół ze stopów lekkich Flash  
6.0J x 17" dla opony 205/50 R17 
w kolorze srebrnym
(5E0071497B 7ZS)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Erebus 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze czarnym 
metalizowanym (5L0071497P FL8)

Obręcze kół ze stopów lekkich Moon  
7.0J x 16" dla opony 205/55 R16 lub 
215/60 R16 w kolorze srebrnym
(3T0071496A 7ZS)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Dolomite 7.0J x 17" dla opony 
225/50 R17 w kolorze srebrnym 
(5L0071497G 7ZS)



Obręcze kół ze stopów lekkich 
Forrest 7.0J x 16" dla opony 
205/55 R16 lub 215/60 R16 w kolorze 
srebrnym (5L0071496B 8Z8)

Kołpaki Nordic dla koła 6J x 16", 
zestaw 4 sztuk (5E0071456)

Pokrowce na koła
4 sztuki, na koła do 18” (000073900B)

Obręcze kół ze stopów lekkich Nevis 
7.0J x 16" dla opony 205/55 R16 lub 
215/60 R16 w kolorze srebrnym 
(5L0071496A 8Z8)

Zestaw śrub zabezpieczających koła
przed kradzieżą (000071597C)

Osłony śrub:
srebrno-szare matowe 
(1Z0071215Z37),
srebrno-szare błyszczące 
(1Z0071215UZ7),
srebrne metallic (1Z00712157ZS),
czarne matowe (1Z007121501C),
czarne błyszczące (1Z00712159B9);
dla kół ze śrubami zabezpieczającymi 
przed kradzieżą (000071597C): 
srebrnoszare matowe 
(1Z0071215AZ37),
czarne matowe (1Z0071215A01C)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Nevis 7.0J x 16" dla opony 205/55 R16 
lub 215/60 R16 w kolorze antracyt 
(5L0071496N HA7)

Kołpaki Satellite dla koła 7J x 16", 
zestaw 4 sztuk (5L0071456 Z31)

Ozdobne nakrętki wentyli
(000071215C)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Spectrum 7.0J x 16" dla opony 
205/55 R16 lub 215/60 R16 w kolorze 
srebrnym (3T0071496  7ZS)

Łańcuchy śniegowe dla opon 
225/50 R17 i 215/60 R16 (5L0091355) 
dopasowane wyłącznie do tylnych kół 
wersji 4x4

Brak zdjęcia:
Koło zapasowe 6,0Jx16 ET50, 
195/60 R16 89H (5L0601011C)

Obręcze kół ze stopów lekkich 
Dolomite 7.0J x 16" dla opony 
205/55 R16 lub 215/60 R16 w kolorze 
białym (5L0071497N FM9)

Łańcuchy śniegowe dla opon 
205/55 R16 lub 205/50 R17 
(5L0091355A)

Brak zdjęcia:
Zestaw do wymiany koła
4x2 (5L0071108A), 4x4 (5L0071108)



SmartLink 
Połączenie SmartLink zapewnia współpracę między samochodem 

i smartfonem. Umożliwia korzystanie smartfona za pośrednictwem ekranu 
pokładowego – można np. słuchać muzyki czy używać kompatybilnych 

aplikacji (000054830A)

G-Meter Performance ServiceDrive MFA Pro MotorSound 

SmartGate 
Aplikacja umożliwiająca bezprzewodowy transfer najważniejszych danych 
(jak zużycie paliwa, średnia prędkość jazdy itp.) z samochodu do telefonu, 

dzięki czemu dane te mogą być przechowywan, wykorzystywane poza 
pojazdem i udostępniane znajomym (5L0063218)

Uchwyt na multimedia 
(5JA051435A)

Przewód połączeniowy USB
dla Apple 5 (5E0051510E)
dla mini USB (5JA051446H)
dla micro USB (5JA051446J)

Obsługa głosowa Amundsen/Bolero
MIB2 Standard Nav – klucz aktywacyjny do nawigacji Amundsen 
(000054802)
MIB2 Standard Plus – klucz aktywacyjny do radia Bolero (000054802A)



Tempomat – 
dobór tempomatu zależy od wyposażenia samochodu

Termoelektryczna lodówka samochodowa 
o pojemności 20 l (000065400G)

Termoelektryczna lodówka samochodowa 
o pojemności 15 l (5L0065400)

Popielniczka (000061142A)

Pilot centralnego zamka
(BKA600003A)

Układ kontroli odstępu z tyłu monitoruje odległość 
samochodu od potencjalnych przeszkód (BEA630001)

Alarm z funkcją monitorowania wnętrza 
dla samochodów z pilotem fabrycznym (BKA700001),
dla samochodów bez pilota fabrycznego (BKA700002);
podstawowy zestaw montażowy (BKA630001)

Podręczny ekspres do kawy
(000069641C)

Brak zdjęcia:
Podświetlenie LED tablicy rejestracyjnej
(000052110)



Pokrowiec na dwie pary nart (DMA630004)

Osłona przeciwsłoneczna szyb drzwi tylnych
(5L0064361)

Brak zdjęcia:
Osłona przeciwsłoneczna szyb bocznych bagażnika 
(5L0064363)
Osłona przeciwsłoneczna piątych drzwi (5L0019120)

Kratka oddzielająca przestrzeń bagażową 
(DMM630001)

Osłona przestrzeni za fotelami tylnymi
(DMK630001)

Tylne osłony przeciwbłotne 
dla Yeti Citi (5L0075101) 
dla Yeti Outdoor (5L0075101A)Przednie osłony przeciwbłotne (KEA630001)

Folia ochronna tylnego zderzaka (KDX630001) Przezroczysta folia ochronna tylnego zderzaka 
dla Yeti Citi (5L6071363) 
dla Yeti Outdoor (5L6071363A)



Dodatkowa 
podłoga 
bagażnika 
(DAA630001)

Torba do bagażnika (DMK770003)

Ochronny pokrowiec tylnych siedzeń 
(DMA009001)

Torba do przenoszenia zewnętrznego 
tylnego siedzenia (DMK770004)
Torba do przenoszenia środkowego 
tylnego siedzenia (DMK770006)

System siatek bagażnika w kolorze srebrnym 
dla podłogi bez koła zapasowego – 5 szt. (DMA630003)
dla dodatkowej podłogi bagażnika – 5 szt. (DMA630002)
dla podłogi z kołem zapasowym – 4 szt. (DMA630001)

Siatka antypoślizgowa dla plastikowej wykładziny
podłogi bagażnika (5L0061210)

Siatka pod tylną półką bagażnika (DMK630002)

Wieszak na ubrania (3T0061127)

Wyjmowany pojemnik na śmieci 
w schowku przednich drzwi, czarny 
(5JA061107  9B9) lub beżowy 
(5JA061107  WC4)

Plastikowa wykładzina podłogi bagażnika  
z podniesioną krawędzią (5L6061162)



Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt mieszczący cztery pary nart lub dwie deski 
snowboardowe (LBB000001)*

Brak zdjęcia:
Zamykany na klucz uchwyt na narty lub deski snowboardowe (LBT071027)*

Zamykany na klucz kufer dachowy srebrny mieszczący pięć par nart lub cztery deski 
snowboardowe o pojemności 380 l (5L6071175)*

Kufer dachowy czarny 
(5L6071175A)*

Kufer dachowy biały 
(5L6071175B)*

Zamykany na klucz aluminiowy uchwyt na rower o ładowności do 20 kg (000071128E)*

Brak zdjęcia:
Zamykany na klucz uchwyt na rower (000071128D)*

City Crash to sposób testowania oryginalnych 
akcesoriów, takich jak relingi dachowe, bagażniki, 
kufry, uchwyty na narty i deski snowboardowe itp., 
które mogą być montowane do nadwozia samochodu.
Metoda: część nadwozia jest montowana na 
specjalnych płozach, które poruszają się z prędkością 
30 km/h. W momencie symulacji kolizji, przeciążenie 
osiąga wynik między 9 a 12 G i trwa 80 ms.
Ocena: aby pomyślnie przejść test City Crash, żaden z przewożonych obiektów nie 
może odłączyć się od nadwozia. Pokazuje to, że bezpieczeństwo pieszych oraz innych 
aut uczestniczących w ruchu nie jest zagrożone przez testowany produkt.

* Mocowany do belek poprzecznych na relingach dachowych.



Hak holowniczy (5L0092155B)
Wiązka elektryczna z 13-biegunowym gniazdem 
dla samochodów bez seryjnego przygotowania 
pod hak (EEA630001E4),
dla samochodów z seryjnym przygotowaniem 
pod hak (EEA630002E4)
Adapter z 7-biegunowym gniazdem do podłączenia 
przyczepy (EAZ000001A)

Wewnętrzny uchwyt na dwa rowery dla samochodów z podłogą 
bagażnika bez koła zapasowego lub dodatkową podłogą bagażnika 
(3T9056700)

Pluszowa maskotka Yeti 
70 cm (5L0099301)

Zamykane na klucz belki poprzeczne 
relingów dachowych (5L0071151) 
Regulacja belek odbywa się przy 
pomocy dźwigni (na zdjęciu)

Uchwyt na hak holowniczy
mieszczący dwa rowery (000071105F)

Torba na belki bagażnika (000071156)



Fotelik dziecięcy ISOFIX G 0/1 
(000019909D) z ramą RWF do 
mocowania tyłem do kierunku jazdy 
(5L0019902A); Brak zdjęcia z ramą 
FWF do mocowania przodem do 
kierunku jazdy (5L0019902)

Fotelik dziecięcy Wavo 1-2-3
(000019903D)

Ochronna podkładka
pod fotelik dziecięcy
(000019819A)

Fotelik dziecięcy Wavo Kind
(000019904D)

Komplet żarówek 
zapasowych
dla samochodów 
z halogenami 
(5L0052000), 
dla samochodów 
bez halogenów 
(5L0052000A)

Składana łopata do odgarniania śniegu 
z tekstylnym pokrowcem, wykonana ze stopów 
lekkich, 3-częściowa, waga 750 g (5L0099320)

Trójkąt ostrzegawczy 
(GGA700001A)

Linka holownicza 
(GAA500001)

Kamizelka odblaskowa 
(000093056F)

Fotelik dziecięcy ISOFIX 
DUO plus Top Tether
(DDA000006)

Kategoria (w zależności od wagi w kg)

Nazwa 0+ (0–13) 1 (9–18) 2 (15–25) 3 (22–36)

ISOFIX Duo plus Top Tether 9–18

ISOFIX G 0/1 with RWF frame 0–18

ISOFIX G 0/1 with FWF frame 9–18

Wavo 1-2-3 15–36

Wavo Kind 15–36



Gumowa/tekstylna dwustronna wykładzina podłogi bagażnika 
dla samochodów bez koła zapasowego lub dodatkowej podłogi 
bagażnika (5L6061163), z kołem zapasowym lub dodatkową 
podłogą bagażnika (5L6061163A)

Gumowa wykładzina podłogi bagażnika
dla samochodów bez koła zapasowego lub 
dodatkowej podłogi bagażnika (5L6061160B)

Zapraszamy do sklepu internetowego ŠKODY: sklep.skoda.pl

Tekstylna wykładzina podłogi bagażnika dla samochodów bez 
koła zapasowego lub dodatkowej podłogi bagażnika (5L6061163B), 
z kołem zapasowym lub dodatkową podłogą bagażnika 
(5L6061163C)

Tekstylne dywaniki podłogowe Prestige;
4 sztuki (5L1061404)
Tekstylne dywaniki podłogowe Standard;
4 sztuki (5L1061404A)
Gumowe dywaniki podłogowe;
4 sztuki (5L1061550B)
Gumowe dywaniki podłogowe z podniesioną krawędzią;
4 sztuki (5L1061550A)

Gumowa osłona tylnego tunelu do 
samochodów z podłokietnikiem
(5L0061580A), bez podłokietnika 
(5L0061580)

Elementy mocujące w komorze 
bagażnika (6V0061104)



Przedstawione produkty stanowią tylko część bogatego asortymentu oryginalnych akcesoriów ŠKODY Yeti. Szczegółowe informacje 
na temat asortymentu ŠKODA Oryginalne akcesoria, a także aktualnych cen, warunków i terminów dostawy uzyskać można 
u Autoryzowanych Dealerów i Partnerów Serwisowych ŠKODY. Wszystkie dane techniczne i konstrukcyjne oraz informacje dotyczące 
wyposażenia, materiałów, gwarancji i wyglądu były aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Producent zastrzega sobie 
możliwość wprowadzenia dowolnych zmian (w tym zmian parametrów technicznych lub wyposażenia poszczególnych modeli). 
Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów ze względu na ograniczenia techniczne 
druku.

www.skoda-auto.pl

Twój dealer ŠKODA:
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