Št.: 2016/05

ŠKODA Citigo Monte Carlo

datum izdaje: 14.09.2016

Informativni cenik - modelsko leto 2017

Trivratni modeli

veljavnost cen od: 14.09.2016

menjalnik
5-st. ročni

1.0 Monte Carlo ASG

44 (60)

5-st. avtomatski

NF13A33M

11.873

1.0 Monte Carlo

55 (75)

5-st. ročni

NF13D13M

11.619

1.0 Monte Carlo ASG

55 (75)

5-st. avtomatski

NF13D33M

12.402

moč
kW (KM)
44 (60)

menjalnik
5-st. ročni

koda
vozila
NF13A15M

1.0 Monte Carlo ASG

44 (60)

5-st. avtomatski

NF13A35M

12.184

1.0 Monte Carlo

55 (75)

5-st. ročni

NF13D15M

11.929

1.0 Monte Carlo ASG

55 (75)

5-st. avtomatski

NF13D35M

12.713

1.0 Monte Carlo

Petvratni modeli
1.0 Monte Carlo

koda
vozila
NF13A13M

MPC *

moč
kW (KM)
44 (60)

€

11.128

MPC *
€

11.427

vozila imajo ŠKODA 6-letno jamstvo **
Pridržujemo si pravico do spremembe cen.
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: 4,4 - 4,7 l/100 km in 103 - 108 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 Citigo Monte Carlo
Serijska oprema - modelsko leto 2017

Monte Carlo
·3-točkovni varnostni pasovi na vseh sedežih,
sprednja z zategovalnikom in omejevalnikom
zatezne sile
· 3-kraki športni usnjen volan z rdečimi šivi,
nastavljiv po višini
·15" aluminijasta platišča "Auriga" - črna
· avtoradio "Blues " s CD in MP3 predvajalnikom,
USB in AUX-in priključkom, vhodom za SD
kartico ter dvema zvočnikoma
· ESC in ABS
· brez oznak "CITIGO" in "ŠKODA" na prtljažnih
vratih
· centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
· črne nalepke na spodnjem delu vrat (pri črnem
vozilu so srebrne)
· deljiv in poklopen naslon zadnje klopi
· dežnik pod sovoznikovim sedežem
· električni pomik sprednjih stekel
· "Easy Entry" - sistem za lažje vstopanje
potnikov na zadnjo klop (trivratni modeli)
· folija na pragu z napisom "Monte Carlo"
· halogenske luči z LED dnevnimi lučmi
· "Hill hold" - pomoč pri speljevanju v klanec
· ISOFIX sidrišči za pritrditev dveh otroških
sedežev zadaj

· klimatska naprava
· lučka v prtljažnem prostoru
· napis "Monte Carlo" na B-stebričku
· ohišji zunanjih ogledal v črni barvi
· oblazinjenje "Monte Carlo"
· po višini nastavljiv voznikov sedež
· prednji spojler, zadnji spojler, difuzor in maska
hladilnika v črni sijaj barvi
· pnevmatike 185/55 R15
· set za popravilo pnevmatik
· sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
· sovoznikov predal - zaprt
· strop v črni barvi
· srednji del armature v črni barvi z napisom
"Monte Carlo"
· "Sun Set" - dodatno zatemnjena stekla zadaj
· športno podvozje
· tekstilni tepihi z rdečimi šivi
· vzglavniki na vseh sedežih
· voznikova in sovoznikova zračna blazina ter
kombinirani stranski zračni blazini za glavo in
prsni koš
· zatemnjeni zadnji luči

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

