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ŠKODA YETI přichází s akčním modelem Trumf
› Bohatá výbava za výhodnou cenu v městském i outdoorovém balení
› V prodeji od začátku roku 2017, k objednání již nyní za cenu od 399 900 Kč
› ŠKODA AUTO posiluje pozice v perspektivním segmentu SUV
Mladá Boleslav, 16. září 2016 – Od začátku roku 2017 nabídnou autorizovaní
prodejci značky ŠKODA akční model YETI Trumf, který v sobě spojuje atraktivní
výbavu a příznivou cenu. Vůz je možné objednávat již nyní v nejžádanějších
motorizacích, a to i s pohonem všech kol. Kromě městského provedení YETI se
akční nabídka týká i dobrodružnější varianty YETI Outdoor.
ŠKODA YETI Trumf vychází ze základního výbavového stupně Active, ale je obohacena o
některé komfortní prvky, které posádka na palubě zaručeně ocení. Jedná se zejména o
výškově nastavitelná a vyhřívaná přední sedadla s bederními opěrkami, kožený volant,
vyspělý audio-informační systém Swing s pětipalcovým dotykovým displejem, přední
mlhové světlomety a parkovací senzory. Na přání bude dostupný paket Trumf Plus, který
za příznivých 13 000 Kč přidá například alarm, Bluetooth a další.
„ŠKODA AUTO myslí na své zákazníky a snaží se je stále překvapovat atraktivní nabídkou
akčních modelů,“ říká k uvedení nového akčního modelu vedoucí prodeje ŠKODA AUTO
Česká republika - Miroslav Bláha. „YETI Trumf se stává skutečným trumfem pro
každého, kdo hledá dobře vybavený vůz typu SUV za příznivou cenu. Široký výběr
pohonných jednotek je bonusem, který u akčních nabídek nebývá vždy samozřejmostí,“
dodává Miroslav Bláha.
ŠKODA YETI Trumf i ŠKODA YETI Outdoor Trumf budou k mání s motory 1.2 TSI/81 kW,
1.4 TSI/92 kW a 2.0 TDI/81 kW. Oba zážehové agregáty lze kombinovat s přímo řazenou
převodovkou i dvouspojkovým ústrojím DSG. Turbodiesel spolupracuje výhradně
s manuálem, zato může pohánět buď jen přední, nebo všechna 4 kola. Doporučená
prodejní cena verze YETI Trumf 1.2 TSI s manuální převodovkou byla stanovena na
399 900 Kč.
ŠKODA YETI patří dlouhodobě k nejúspěšnějším zástupcům kategorie SUV v České
republice. Za prvních 8 měsíců letošního roku si ji pořídilo 3910 zákazníků, což z ní činí
jasně nejžádanější model ze všech 75 registrovaných statistikami SDA. Akční provedení
Trumf jistě podpoří další úspěšné působení této modelové řady na českém trhu a
současně podtrhuje zájem automobilky ŠKODA o segment sportovně užitkových vozů.
Její SUV ofenzívu odstartuje na začátku příštího roku zahájení prodeje nedávno
představeného modelu KODIAQ, který se bude vyrábět ve východočeských Kvasinách.
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ŠKODA AUTO
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků
automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA,
YETI, KODIAQ a SUPERB,
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA
AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory
a převodovky,
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci
s lokálními partnery,
› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.
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