
DSG

van € 3.000,- 

voor

€ 990,-

Brandstofverbruik 4,5 - 5,8 L/100 km (1 op 17,2 - 22,2) CO2-emissie 118 - 134 gr/km.

ŠKODA maakt het rijden in de Yeti nog plezieriger dan het al was. De Yeti JOY is namelijk een speciale editie met allerlei voordelig 
geprijsde extra’s voor nog meer comfort en gebruiksgemak. Op de indrukwekkende lijst vindt u onder meer 17” lichtmetalen 
velgen, sunset, parkeersensoren vóór en achter, LED achterlichten, stoelverwarming en navigatie. Dus bovenop zijn stoere 
uiterlijk, flexibel in te delen ruimte en zuinige motoren. Lees snel meer over de Yeti JOY of ga naar www.skoda.nl. 

De ŠKODA Yeti JOY nu al vanaf € 25.590,-

ŠKODA YETI JOY 
EN YETI OUTDOOR JOY
ŠKODA YETI JOY 
EN YETI OUTDOOR JOY
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Genoemde voordeel is inclusief voordeel op het JOY Plus pakket en DSG actie

Tot € 5.150,- voordeel



Afhankelijk van de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer, zoals 
vastgelegd in de desbetreffende Europese goedkeuring heeft een 
personenwagen een korting of een toeslag op de BPM. In deze 
prijslijst is dit reeds verrekend. Het BPM bedrag wordt wettelijk 
bepaald op het moment van aanvraag van het kenteken deel 1A en 
is gebaseerd op de op dat moment geldende netto catalogusprijzen 
en gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer. Het BPM bedrag in 
deze prijslijst is gebaseerd op de situatie behorende bij de datum 
van deze prijslijst en geldt uitsluitend als richtlijn. Hieraan kunnen 
derhalve geen rechten ontleend worden.

Advieskosten rijklaarmaken
Inclusief BTW Exclusief BTW

Algemene kosten*  € 635,00  € 524,80 
Leges aanvraag kenteken   BTW vrij  € 39,00 
Leges tenaamstelling kenteken   BTW vrij  € 6,06 
Recyclingbijdrage  € 45,00  € 37,19 

*  Reinigen en poetsen, 0-inspectie, 2 lifehammers en kosten kentekenplaten (exclusief legeskosten en brandstof).
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Opties en pakketten ŠKODA Yeti JOY en Yeti Outdoor JOY
Consumenten 

adviesprijs 
incl. BTW

Netto 
catalogus prijs 

excl. BTW
BTW

PAKKETTEN
Bagagepakket
Dubbele bodem in kofferbak en scheidingsnet achter de achterbank 1  € 250,-  € 207,-  € 43,-
Kinderpakket
ISOFIX op de passagierstoel en klaptafeltjes aan de achterkant van de voorstoelen  € 90,-  € 74,-  € 16,-
JOY Plus Pakket
Bi-Xenon koplampen met AFS-functionaliteit, LED dagrijverlichting, koplampsproeiers, verwarmde 
ruitensproeiers en automatisch dimmende, inklapbare, verstelbare en verwarmde buitenspiegels  € 699,-  € 578,-  € 121,-
VEILIGHEID
Alarm met o.a interieursensor en hellingshoekdetectie  € 235,-  € 194,-  € 41,-
Alarm met o.a interieursensor en hellingshoekdetectie met Keyless Entry Start en exit SYstem (KESSY)  € 610,-  € 504,-  € 106,-
ISOFIXbevestiging op passagiersstoel  € 40,-  € 33,-  € 7,-
AUDIO EN COMMUNICATIE
Smartlink met Mirror link en Apple carplay  € 150,-  € 124,-  € 26,-
DAB digitale radio ontvangst  € 110,-  € 91,-  € 19,-
FUNCTIONEEL
Reservewiel (tijdelijk)  € 110,-  € 91,-  € 19,-
Rokerspakket (asbak en aansteker)  € 20,-  € 17,-  € 3,-
COMFORT
Elektrisch bedienbaar panoramisch schuif/kanteldak 1  € 1.150,-  € 950,-  € 200,-
Keyless Entry Start en exit SYstem (KESSY)  € 390,-  € 322,-  € 68,-
Achteruitrij-camera  € 290,-  € 240,-  € 50,-
DESIGN
Uni lak: Pacific Blue  € 0,-  € 0,-  € 0,- • •
Signaallak: Corrida Red, Candy White  € 120,-  € 99,-  € 21,-
Speciale lak: Laser White  € 390,-  € 322,-  € 68,-
Metallic lak  € 530,-  € 438,-  € 92,-
1: Niet mogelijk i.c.m. reservewiel

 • = standaard   = optioneel
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Prijzen ŠKODA Yeti JOY en Yeti Outdoor JOY per 1 januari 2016
Brandstof Motor Vermogen Transmissie Energie 

label
CO2

uitstoot 
(g/km)

Fiscale
 bijtelling

 Consu menten
adviesprijs 

incl. BPM/BTW

Netto 
catalogusprijs 

excl. BPM 
excl. BTW

Bruto 
catalogusprijs 

incl. BPM 
excl. BTW

BPM 
bedrag

Yeti JOY
Benzine 1.2 TSI Greentech 81kW / 110pk Handgeschakeld-6 C 128 25%  € 25.590,-  € 16.818,-  € 22.058,-  € 5.240,-

DSG-7 automaat C 128 25%  € 26.580,-  € 17.636,-  € 22.876,-  € 5.240,-
1.4 TSI Greentech 92kW / 125pk Handgeschakeld-6 D 134 25%  € 26.460,-  € 16.922,-  € 22.906,-  € 5.984,-

DSG-7 automaat D 134 25%  € 27.450,-  € 17.740,-  € 23.724,-  € 5.984,-
Diesel 2.0 TDI Greentech 81kW / 110pk Handgeschakeld-5 F 118 25%  € 30.950,-  € 18.631,-  € 27.038,-  € 8.407,-

110kW / 150pk Handgeschakeld-6 G 126 25%  € 34.250,-  € 19.966,-  € 30.057,-  € 10.091,-
Yeti JOY Outdoor
Benzine 1.2 TSI Greentech 81kW / 110pk Handgeschakeld-6 C 128 25%  € 25.590,-  € 16.818,-  € 22.058,-  € 5.240,-

DSG-7 automaat C 128 25%  € 26.580,-  € 17.636,-  € 22.876,-  € 5.240,-
1.4 TSI Greentech 92kW / 125pk Handgeschakeld-6 D 134 25%  € 26.460,-  € 16.922,-  € 22.906,-  € 5.984,-

DSG-7 automaat D 134 25%  € 27.450,-  € 17.740,-  € 23.724,-  € 5.984,-
Diesel 2.0 TDI Greentech 81kW / 110pk Handgeschakeld-5 F 118 25%  € 30.950,-  € 18.631,-  € 27.038,-  € 8.407,-

110kW / 150pk Handgeschakeld-6 G 126 25%  € 34.250,-  € 19.966,-  € 30.057,-  € 10.091,-

€ 600,- voordeel



Uitrusting ŠKODA Yeti JOY en Yeti Outdoor JOY

�  

Aansluiting 12V in bagageruimte 

�  

ABS inclusief noodremassistent en anti-slip regeling

�  

Achterstoelen met ISOFIX voorbereiding

�  

Airbags vóór (passagier uitschakelbaar)

�  

Audio pack plus (4 extra luidsprekers achter) 

�  

Automatisch dimmende binnenspiegel 

�  

Bagageafdekscherm

�  

Bagagenettenset (niet op Greenline)

�  

Bandenreparatieset

�  

Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmbaar

�  

Buitenspiegels en deurgrepen in carrosseriekleur

�  

Bumpers in carrosseriekleur 

�  

Centrale deurvergrendeling met afstandsbediening 

�  

Chrome details in het interieur 

�  

Climatronic, elektronisch geregelde airconditioning 

�  

Cruise Control 

�  

Dagrijverlichting

�  

Dakrailing, zwart

�  

Elektrisch bedienbare ramen voor en achter 

�  

Elektrisch inklapbare buitenspiegels met instap-
verlichting

�  

ESC (Elektronische Stabiliteits Controle)

�  

Externe audio-aansluiting

�  

Gekoeld dashboardkastje 

�  

Getint glas, vóór- en zijruiten warmtewerend

�  

Gordijnairbags

�  

In hoogte en diepte verstelbaar 3-spaaks stuurwiel

�  

In hoogte verstelbare stoelen voor

�  

Interieurlijsten Brushed

�  

Klein lederpakket met lederen 3-spaaks stuurwiel, 
handremgreep en versnellingspookknop

�  

Knie-airbag voor bestuurder

�  

Lendensteunen op de voorstoelen 

�  

Licht assistant inclusief dagrijverlichting

�  

Lichtmetalen velgen 16" Helix

�  

Make-up spiegel in zonneklep voor bestuurder en 
passagier

�  

MaxiDOT, uitgebreid multifunctioneel display 

�  

Middelste achterstoel met tafelfunctie

�  

Middenarmsteun voor met opbergvak 

�  

Mistlampen vóór 

�  

Opberglade onder de passagiersstoel 

�  

Opbergnet aan middenconsole 

�  

Opbergvak voor (zonne)bril 

�  

Opbergvak voor veiligheidsvest onder  
bestuurdersstoel 

�  

Pollenfilter

�  

Radio Swing met 5" kleuren touchscreen en  
USB/iPod aansluiting

�  

Regensensor 

�  

Richtingaanwijzers in buitenspiegels

�  

Ruitenwisser achter met interval

�  

Snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging

�  

Startblokkering

�  

Stoffen interieurbekleding Cheveux

�  

Uitneembare LED-lamp in bagageruimte

�  

Varioflex achterstoelen met drie hoofdsteunen

�  

Verlichting kofferbak

�  

Zij-airbags voor en achter

�  

Zijstootstrips in carrosseriekleur 

De standaarduitrusting van de Ambition omvat o.a:

�  

Bumperdelen in zwart kunststof uitgevoerd 

�  

Buitenspiegels in grijs uitgevoerd �  

Dakrailing, zwart met zilverkleurig middendeel 

�  

Lichtmetalen pedalenset �  

Lichtmetalen velgen 17" Erebus

�  

Zijstootstrips in zwart uitgevoerd 

De JOY Outdoor beschikt t.o.v. De JOY over  :

�  

Bluetooth handsfree carkit met telefoon- en 
radiobediening op stuurwiel

�  

Dakrailing zilverkleurig 

�  

Driver Activity Assistant, vermoeidheid  
waarschuwingssysteem

�  

Dubbelzijdige kofferbakmat

�  

Instapsierlijsten “JOY”

�  

“JOY” logo op wielkasten vóór

�  

Klein lederpakket met lederen 3-spaaks stuur-
wiel, handremgreep en versnellingspookknop

�  

LED-achterlichten 

�  

Lichtmetalen velgen 17" Scudo

�  

Multifunctioneel 3-spaaks lederen stuurwiel 

�  

Multifunctionele tas in de kofferbak

�  

Navigatiesysteem Amundsen inclusief data 
West-Europa

�  

Neerklapbare passagiersstoel vóór

�  

Parkeersensoren voor en achter 

�  

Stoelverwarming op de voorstoelen 

�  

Stoffen / alcantara bekleding “JOY”

�  

Sunset (extra donker getinte ramen achter) 

�  

Tablethouder achter

�  

Vloermatten “JOY”

�  

Voice control

De JOY beschikt t.o.v. de Ambition extra over:

Multifunctioneel lederen stuurwiel Driver Activity Assistant Navigatiesysteem Amundsen

Lichtmetalen Velgen 17" Scudo Lichtmetalen Velgen 17" Erebus
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www.skoda.nl

Alle genoemde consumentenadviesprijzen zijn incl. BTW, excl. verwijderingsbijdrage en kosten rijklaar maken. Wijzigingen, druk- en zetfouten 
voorbehouden. Getoonde afbeelding kan meeruitvoeringen bevatten. De actieperiode is geldig tot 30-06-2016 of zolang de voorraad strekt.  
De genoemde verbruikscijfers zijn gebaseerd op de uitkomsten van de op dit moment geldende Europese testmethode. Afhankelijk van  
meeruitvoeringen, weg-, verkeers- en weersomstandigheden, milieu-invloeden, conditie van de auto en rijstijl kunnen in de praktijk 
verbruikswaarden voorkomen die hiervan afwijken. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden (zie ook www.hetnieuwerijden.nl) voor handige  
tips om zuiniger te rijden.


