ŠKODA
OCTAVIA FAMILY
INFORMATIVNI CENIK ZA MODELSKO LETO 2019

Cene

Motorne
različice

Serijska
oprema

Datum izdaje: 29.4.2019
Veljavnost cen od: 30.4.2019

št. :2019/1

ŠKODA
OCTAVIA FAMILY
Informativni cenik - modelsko leto 2019

Limuzinska izvedba

MPC*
Menjalnik

kW/KM

Family

1.6 TDI

5-st. ročni

85/115

19.780 €

2.0 TDI

6-st. ročni

110/150

21.069 €

2.0 TDI DSG

7-st. DSG

110/150

22.426 €

Menjalnik

kW/KM

Family

1.6 TDI

5-st. ročni

85/115

20.272 €

2.0 TDI

6-st. ročni

110/150

21.705 €

2.0 TDI DSG

7-st. DSG

110/150

23.064 €

Combi izvedba

MPC*

Vozila imajo ŠKODA 4-letno jamstvo

* = MPC je informativna maloprodajna cena z vključenim DMV in 22% DDV. (DDV = davek na dodano vrednost; DMV = davek na motorna vozila)
Določene kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobnejše informacije o končnih cenah dobite pri
pooblaščenih prodajalcih vozil Škoda. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, opremi, tehničnih podatkih in cenah.
Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti co2: 4,4 - 4,1 l/100 km in 115-107 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.

ŠKODA
OCTAVIA FAMILY
Serijska oprema - modelsko leto 2019
- 3-točkovni varnostni pasovi na vseh sedežih
- 3-kraki usnjen večfunkcijski volan
nastavljiv po višini in globini
(upravljanje radia in telefona) z usnjenim
paketom (prestavna ročica in manšeta
ter ročica ročne zavore v usnju)
- 7 varnostnih blazin (2 čelni, 2 bočni,
stranski varnostni zavesi in voznikova
kolenska varnostna blazina)
- aluminijasta platišča 16" "ILIAS" 6,5J x 16"
- aerodinamična brisalca vetrobranskega
stekla z intervalnim delovanjem
- aktivna vzglavnika WOKS spredaj
- brisalec zadnjega stekla
- "Climatronic" dvopodročna klimatska
naprava z elektronsko regulacijo, s
tipalom vlažnosti, filtrom z
aktivnim ogljem, AQS in hlajenim
predalom za rokavice
- centralno zaklepanje z daljinskim
upravljanjem
- držalo za 0,5 l steklenice v vratih zadaj
- držalo za 1,5 l steklenice v prednjih vratih
- držalo za parkirni listek
- dnevne LED luči
- deljiva zadnja klop (60:40)
- dodatno zatemnjena stekla zadaj " SUN-SET"
- električno pomični in ogrevani zunanji ogledali
- elektronska blokada zagona motorja
- električni pomik stekel spredaj in zadaj z omejitvijo
sile zapiranja in otroško blokado
- elektromehansko krmiljenje servo volana
- ESC vključno z ABS, MSR, ASR, EDS,
HBA, MKB in XDS
- EU6 motorji
- izklop sovoznikove zračne blazine
- meglenka zadaj
- meglenki spredaj
- notranje vzvratno ogledalo s senzorjem vlage
- parkirni senzorji zadaj

- predal za očala
- predal za odsevni jopič pod voznikovim sedežem
- predal z dežnikom pod sovoznikovim sedežem
- odlagalna prostora za zadnjimi koloteki
- odbijača v barvi vozila
- ogrevano zadnje steklo
- opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči
- opozorilo za nepripet varnostni pas
za voznika in sovoznika
- osvetljen prtljažni prostor
- pnevmatike 205/ 55 R16 91V
- poklopna klop in naslonjalo zadnjih sedežev
- po višini nastavljiva prednja sedeža
z nastavljivo ledveno oporo
- potovalni računalnik "Maxi-DOT"
- po višini nastavljiva halogenska
žarometa pod gladkim steklom
- pritrdišči za namestitev dveh
otroških sedežev "ISOFIX" zadaj
- priprava za prostoročno telefoniranje
"Bluetooth"
- radio "BOLERO" z 8" barvnim zaslonom
občutljivim na dotik, s MP3 in WMA
predvajalnikom, priključkom za SD kartico,
USB in AUX
- rolo nad prtljažnim prostorom (Combi)
- senzor za nadzor tlaka v pnevmatikah
- set za popravilo pnevmatik
- sredinska konzola z 12V vtičnico
- sredinski naslon za roke spredaj in zadaj
- Start-Stop sistem z rekuperatorjem
zavorne sile
- "Smart Link" (Mirror Link, Car Play, Android Auto)
- strešna nosilca v črni barvi (Combi)
- strgalo za led
- stropna osvetlitev
- vtičnica v prtljažniku - 12V
- vzglavniki na vseh sedežih
- tonirana stekla
- tempomat
- zunanji ogledali in vratne kljuke v barvi vozil
- zadnje LED luči

VAS ZANIMA VEČ?

SESTAVITE SI AVTOMOBIL PO SVOJI MERI!

V konfiguratorju izberite motor in pogon, se poigrajte z barvo in
platišči ter določite serijsko in dodatno opremo izbranega vozila
Škoda. Kako je videti? In seveda: koliko stane? Preverite!
KONFIGURATOR
konfigurator.skoda.si

KAKO NAJUGODNEJE DO IZBRANEGA VOZILA?
Preverite, katere možnosti financiranja vam ponuja Škoda,
in kar prek spleta pridobite informativno ponudbo
vašega izbranega trgovca.
FINANCIRANJE
hudobro.si

ZAPELJITE GA NA TESTNO VOŽNJO!

Ko boste sedli vanj in se z njim zapeljali, vam bo izbrani avtomobil
razkril vse svoje adute in vedeli boste, ali je pravi za vas. Zato
ne odlašajte s testno vožnjo. Izberite model Škoda, trgovca,
pri katerem bi želeli vozilo preizkusiti, in termin, ki vam najbolj
ustreza. Potrditev rezervacije boste na svoj e-naslov prejeli takoj.
Pa obilo užitka v vožnji!
TESTNA VOŽNJA
testiraj.skoda.si

