Št.: 2016/04

ŠKODA Rapid Spaceback

datum izdaje: 14.09.2016

Informativni cenik - modelsko leto 2017

veljavnost cen od: 14.09.2016

Rapid Spaceback Monte Carlo

koda

MPC *

kW (KM)

menjalnik

vozila

€

Monte Carlo SB 1.2 TSI

66 (90)

5-st. ročni

NH13G4MC

15.472

Monte Carlo SB 1.2 TSI DSG

66 (90)

7-st. DSG

NH13GDMC

17.109

Monte Carlo SB 1.2 TSI

81 (110)

6-st. ročni

NH13J5MC

16.291

Monte Carlo SB 1.4 TSI DSG

92 (125)

7-st. DSG

NH13RDMC

18.230

koda

MPC *

kW (KM)

menjalnik

vozila

€

Monte Carlo SB 1.4 TDI

66 (90)

5-st. ročni

NH1334MC

17.317

Monte Carlo SB 1.4 TDI DSG

66 (90)

7-st. DSG

NH133DMC

18.849

Monte Carlo SB 1.6 TDI

85 (115)

5-st. ročni

NH1394MC

18.235

Modeli

moč

z bencinskimi motorji

Modeli

moč

z dizelskimi motorji

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
** 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)
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
Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti CO₂: 3,6 - 4,9 l/100 km in 94 - 114 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 Rapid Spaceback
Serijska oprema - modelsko leto 2017

Monte Carlo
· 3-točkovni varnostni pasovi na vseh sedežih
· 3-kraki usnjen multifunkcijski volan s
funkcijo upravljanja radia in telefona in z
malim usnjenim paketom (prestavna ročica in
manšeta ter ročica ročne zavore v usnju)
· aluminijasta platišča "ITALIA" črna 7Jx16, s
pnevmatikami 215/45 R16
· bralni lučki za voznika in sovoznika
· "Climatronic" - klimatska naprava z
elektronsko regulacijo in senzorjem za vlago
· centralno zaklepanje z daljinskim
upravljalnikom
· deljivo in poklopno naslonjalo zadnjih
sedežev
· držalo za 1,5 l steklenice v predalih vrat
spredaj
· držalo za parkirni listek
· dežnik pod sovoznikovim sedežem
· dnevne luči
· električni pomik stekel spredaj in zadaj
· električno nastavljivi in ogrevani
zunanji ogledali v črni barvi
· ESC vključno z ABS, MSR, ASR, EDS in HBA
· ISOFIX sidrišči za pritrditev dveh otroških
sedežev zadaj
· ksenonska žarometa
· "Hill hold" - pomoč pri speljevanju v klanec (pri
modelih z avtomatskim menjalnikom)
· meglenke spredaj in zadaj, sprednja s "Corner"
funkcijo v črni barvi
· obroba sprednje maske v črni barvi
· odbijača in zunanje kljuke vrat v barvi
vozila
· opozorilo za nepripet varnostni pas
za voznika in sovoznika

· panoramsko strešno okno
· potovalni računalnik z večfunkcijskim
prikazovalnikom "Maxi-dot"
· po višini nastavljiva sprednja sedeža
· podaljšano steklo prtljažnih vrat
· pritrdišče za namestitev otroškega
sedeža "ISOFIX"
· radio "Swing" s 5" zaslonom občutljivim na
dotik, MP3 predvajalnikom, USB in AUX-in
priključkom ter 4 zvočniki spredaj
· pragovi z letvijo v črni barvi
· predal za očala v stropni oblogi
· priprava za prostoročno telefoniranje
"Bluetooth"
· predal pred sovoznikom s funkcijo hlajenja
· set športnih pedal
· set za popravilo pnevmatik
· sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
· sprednji spojler v črni barvi
· sprednji zračni blazini za voznika in
sovoznika, za sovoznika z možnostjo
izklopa
· sredinski naslon za roke spredaj
· sredinska konzola z 12V vtičnico
· stranski zračni zavesi in stranski
zračni blazini spredaj
· strgalo za led
· "SUN SET" dodatno zatemnjena stekla
od B stebrička naprej
· športni sedeži (oblazinjenje MC)
· tekstilni predpražniki
· zatemnjeni zadnji luči
· zadnji difusor v črni barvi
· žepa na hrbtni strani sprednjih sedežev

VAŠ NAJBLIŽJI PRODAJALEC VOZIL ŠKODA

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

