ŠKODA YETI Monte Carlo

št. :2016/3
datum izdaje: 06.05.2016

Informativni cenik - modelsko leto 2017

veljavnost cen od: 06.05.2016

Modeli z dvokolesnim pogonom

kW (KM) in cm³

menjalnik

koda vozila

MPC* v €

Monte Carlo 1.2 TSI

81 (110)

1197

6-st. ročni

5L63F5MC

18.603

Monte Carlo 1.2 TSI DSG

81 (110)

1197

7-st. DSG

5L63FDMC

20.126

Monte Carlo 1.4 TSI

92 (125)

1390

6-st. ročni

5L63I5MC

19.492

Monte Carlo 1.4 TSI DSG

92 (125)

1390

7-st. DSG

5L63IDMC

20.727

Monte Carlo 2.0 TDI

81 (110)

1968

5-st. ročni

5L6334MC

20.562

Monte Carlo 2.0 TDI

110 (150)

1968

6-st. ročni

5L6355MC

21.991

menjalnik

koda vozila

MPC* v €

Modeli s štirikolesnim pogonom

kW (KM) in cm³

Monte Carlo 1.4 TSI 4X4

110 (150)

1395

6-st. ročni

5L63JYMC

21.965

Monte Carlo 1.4 TSI 4X4 DSG

110 (150)

1395

6-st. DSG

5L63JXMC

23.197

Monte Carlo 2.0 TDI 4X4

81 (110)

1968

6-st. ročni

5L633YMC

22.632

Monte Carlo 2.0 TDI 4X4

110 (150)

1968

6-st. ročni

5L635YMC

23.782

Monte Carlo 2.0 TDI 4X4 DSG

110 (150)

1968

6-st. DSG

5L635XMC

25.621

vozila imajo ŠKODA 6-letno jamstvo**
pridržujemo si pravico do spremembe cen
* = MPC je priporočena maloprodajna cena z vključenim DMV in 22% DDV.
Modeli Monte Carlo so akcijski modeli in niso združljivi s prodajno akcijo Financiranje 1% ali polovička.
S pomočjo ŠKODA BON-a lahko še dodatno znižate ceno izbranega modela Monte Carlo v višini 1000 EUR.
Več o ŠKODA BON-u si lahko preberete na spletni strani www.skoda.si
** Izjeme in pogoji so opisani v knjižici ŠKODA 6-letno jamstvo (na voljo pri vseh pooblaščenih trgovcih z vozili Škoda ali na www.skoda.si)
Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti co2: 4,4-7,9 l/100 km in 115-184 g/km
Navodila o varčni porabi goriva in emisijah co2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov Škoda,
so brezplačno na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu Škoda.

Proizvajalec: ŠKODA-AUTO, Češka Republika
Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
slike so simbolne

ŠKODA YETI
Serijska oprema - modelsko leto 2017

Monte Carlo
· 7 zračnih blazin; čelni zračni blazini (sovoznikova z možnostjo
izklopa) bočni zračni blazini, stranski zračni zavesi in voznikova kolenska zračna blazina
· 3 ločeni sedeži zadaj - sistem "VARIOFLEX"
· aluminijasta platišča "Origami" črna 7Jx17, s pnevmatikami 225/50 R17 94W
· avtoradio "BOLERO" s 6,5" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, predvajalnik za MP3 in WMA
in možnostjo povezave z AUX-IN, USB in SD kartica
· brisalec zadnjega stekla
· daljinsko centralno zaklepanje z dvema poklopnima ključema
· dekorativna dvojna izpušna cev iz nerjavečega jekla
· dnevne luči in · LED zadnje luči
· držalo za listke na "A" stebričku
· dvopodročna avtomatska klimatska naprava "CLIMATRONIC"
· električni pomik prednjih in zadnjih stekel
· električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali v črni barvi
· elektronska blokada zagona motorja
· ESC z ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, MBA in DSR
· kozmetični ogledali v prednjih senčnikih
· logo MC na blatniku spredaj
· mali usnjeni paket (volan, prestavna ročica, manšeta ter ročica ročne zavore v usnju)
· multifunkcijski 3-kraki volan (funkcije za upravljanje radia in telefona) nastavljiv po višini in globini
· mizica na hrbtni strani sredinskega zadnjega sedeža
· naslon za roke spredaj "JUMBO BOX"
· obroba sprednje maske, sprednji spojler in zadnji difuzor v črni barvi
· odlagalna prostora v osvetljenem prtljažniku
· odbijača v barvi karoserije
· osvetljen in hlajen predal pred sovoznikom
· opozorilo za nepripet varnostni pas na voznikovi in sovoznikovi strani
· "OFF ROAD" funkcija za pomoč vozniku (pri 4x4)
· parkirni senzorji zadaj
· predal za očala v stropni oblogi
· prenosna LED svetilka v prtljažnem prostoru
· prikaz zunanje temperature
· prednji in zadnji meglenki (prednji v črni barvi)
· priprava za prostoročno telefoniranje z "Bluetooth" povezavo
· predal za odsevni jopič pod voznikovim sedežem
· potovalni računalnik z večfunkcijskim prikazovalnikom "MAXI DOT"
· pet tritočkovnih varnostnih pasov
· pritrdišča "ISOFIX" na zadnjih sedežih
· sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
· Start/stop sistem z regeneracijo zavorne energije
· streha in strešna nosilca v črni barvi
· servo krmiljenje "Servotronic"
· set športnih pedal
· set za popravilo pnevmatik
· "SUN SET" dodatno zatemnjena stekla od B stebrička naprej
· športni sedeži (oblazinjenje MC), spredaj nastavljiva po višini
· tempomat
· vtičnica v prtljažnem prostoru - 12V

Proizvajalec: ŠKODA-AUTO, Češka Republika
Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana
slike so simbolne

