Št.: 2016/04

ŠKODA Fabia Monte Carlo

datum izdaje: 14.09.2016
veljavnost cen od: 14.09.2016

Informativni cenik - modelsko leto 2017

MPC *
€

Fabia Monte Carlo

moč
kW (KM)

menjalnik

koda
vozila

Monte Carlo 1.0

55 (75)

5-st. ročni

NJ37E4

13.300

Monte Carlo 1.2 TSI

66 (90)

5-st. ročni

NJ37J4

13.899

Monte Carlo 1.2 TSI

81 (110)

6-st. ročni

NJ37L5

14.562

Monte Carlo 1.2 TSI DSG

81 (110)

7-st. DSG

NJ37LD

15.510

Monte Carlo 1.4 TDI

66 (90)

5-st. ročni

NJ3734

17.300

Monte Carlo 1.4 TDI

77 (105)

5-st. ročni

NJ3754

17.623

koda

MPC *

Fabia Combi Monte Carlo

kW (KM)

menjalnik

vozila

€

Monte Carlo Combi 1.0

55 (75)

5-st. ročni

NJ57E4

13.955

Monte Carlo Combi 1.2 TSI

66 (90)

5-st. ročni

NJ57J4

14.524

Monte Carlo Combi 1.2 TSI

81 (110)

6-st. ročni

NJ57L5

15.188

Monte Carlo Combi 1.2 TSI DSG

81 (110)

7-st. DSG

NJ57LD

16.138

66 (90)

5-st. ročni

NJ5734

17.546

moč

Monte Carlo Combi 1.4 TDI
Monte Carlo Combi 1.4 TDI DSG

66 (90)

7-st. DSG

NJ573D

18.733

Monte Carlo Combi 1.4 TDI

77 (105)

5-st. ročni

NJ5754

18.249

vozila imajo ŠKODA 6-letno jamstvo **
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
* = MPC je informativna maloprodajna cena z vključenim DMV in 22% DDV.
DDV = davek na dodano vrednost; DMV = davek na motorna vozila
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: 3,4 - 4,8 l/100 km in 88 -110 g/km
Navodila o varčni porabi goriva in emisijah ₂CO, 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 Fabia Monte Carlo
Serijska oprema - modelsko leto 2017

Monte Carlo
· aluminijasta platišča "ITALIA" 16" - črna s
pnevmatikami 215/45 R16
· avtoradio "Swing" s 5" barvnim zaslonom
občutljivim na dotik, s priključki USB, AUX-in ter
vhodom za SD kartico
· dekorativni elementi "Black Cube"
· dežnik pod sovoznikovim sedežem
· držalo za listke na vetrobranskem steklu
· dnevne luči
· dodatno zatemnjena stekla zadaj "Sun Set"
· daljinsko centralno zaklepanje
· električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
· elektronska blokada zagona motorja
· električni pomik prednjih stekel
· elipsoidna halogenska prednja žarometa z LED
dnevnimi lučmi
· funkcijski paket (shranjevalni predala pod
prednjim sedežem, poklopne nosilne kljukice v
prtljažniku, bralni lučki spredaj in zadaj, ogledali v
prednjih senčnikih in odlagalni predal za levim
zadnjim kolotekom, 12V vtičnica)
· funkcija samodejnega zaviranja v sili
· "Hill Hold" - pomoč pri speljevanju v klanec
· instrumenti v dizajnu "Monte Carlo"
· izklop sovoznikove varnostne blazine
· ISOFIX sidrišči za pritrditev dveh otroških sedežev
zadaj
· klimatska naprava
· kromirane notranje vratne kljuke
· opozorilo za nepripet varnostni pas na vseh
sedežih

· osvetljen in pokrit predal pred sovoznikom
omejevalnik hitrosti
priprava za prostoročno telefoniranje "Bluetooth"
potovalni računalnik z zaslonom "Maxi-dot"
po višini nastavljiva prednja sedeža
predal za očala v stropni oblogi
poklopno in deljivo naslonjalo zadnje klopi
prostor za 1,5l plastenke v prednjih in 0,5l
plastenke v zadnjih vratih
· napisi "Monte Carlo" na B-stebričku in pragovih
· panoramska steklena streha
· sredinska spodnja konzola v rdeči barvi "Cherry red"
· set športnih pedal
· sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
· sistem za preprečitev točenja napačnega goriva
· set za popravilo pnevmatik
· sistem "Start - Stop" z rekuperacijo zavorne
energije
· strgalo za led
· šest varnostnih blazin (2 čelni, 2 bočni in stranski
varnostni zavesi)
· športni večfunkcijski usnjen volan z rdečimi šivi
· športna sedeža spredaj z rdečimi robovi
· tekstilni tepihi z rdečimi šivi
· tritočkovni varnostni pasovi na vseh sedežih;
spredaj z električnima zategovalnikoma
· tonirana stekla
· zunanji ogledali in maska hladilnika v črni barvi
· zadnji strešni spojler v barvi vozila
· zunanji dekorativni elementi v črni barvi
·
·
·
·
·
·
·

VAŠ NAJBLIŽJI PRODAJALEC VOZIL ŠKODA
Proizvajalec:Škoda-Auto, Češka Republika
Uvoznik: Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, Ljubljana

