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Veljavnost cen od: 3.01.2023

Modeli

z bencinskimi motorji Menjalnik kW/KM Easy** Active Ambition Style

1.0 TSI 5-st. ročni 70/95 15.600 € 18.066 € 19.400 €

1.0 TSI 6-st. ročni 81/110 18.265 € 20.001 € 21.389 €

1.0 TSI DSG 7-st. DSG 81/110 21.885 € 23.279 €

1.5 TSI ACT 6-st. ročni 110/150 21.760 € 23.153 €

1.5 TSI ACT DSG 7-st. DSG 110/150 23.454 € 24.841 €

in podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000km v vrednosti 280,6€ z vključenim DDV.

MPC*

Vozila imajo ŠKODA 4-letno jamstvo

4-letno jamstvo zajema 2-letno tovarniško garancijo za brezhibno delovanje vozila 

ŠKODA SCALA 
Informativni cenik - modelsko leto 2023

* = Vse navedene maloprodajne cene (MPC) so neobvezujoče priporočene cene, ki vključujejo davek na dodano vrednost (DDV) in davek na motorna vozila (DMV). Ker je znesek davka na 
motorna vozila odvisen od emisij ogljikovega dioksida, merjenih po postopku WLTP, lahko izbira različne dodatne opreme vpliva na končno vrednost emisij CO2, s tem pa tudi na znesek 
davka na motorna vozila, kar ima lahko za posledico tudi manjše razlike v ceni vozila. Predlagamo vam, da se za preveritev cene vozila z izbrano dodatno opremo 
poslužite konfiguratorja na spletnem naslovu www.skoda.si oziroma za ceno povprašate vašega prodajnega svetovalca. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, opremi, 
tehničnih podatkih in cenah.

** = 4 - letno jamstvo ne zajema modela Easy, ki ima osnovno tovarniško garancijo za obdobje dveh let. Doplačilo za 4-letno jamstvo za modela Easy znaša 280,6 EUR z že vključenim DDV-
jem. 
S pomočjo ŠKODA BON-a lahko še dodatno znižate ceno izbranega modela Easy 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: 5,9 – 5,3 l/100 km in 133 - 99 g/km

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

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 
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ACTIVE in EASY

·  4-letno jamstvo zajema 2-letno tovarniško garancijo za brezhibno delovanje vozila  in podaljšano jamstvo Porsche 
Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000km v vrednosti 280,6€ z vključenim DDV. 

· 3 točkovni varnostni pasovi na vseh sedežih, sprednja nastavljiva po višini in z zategovalnikom ter  omejevalnikom 

zatezne sile
· 2-kraki volanski obroč nastavljiv po višini in globini 
· 6 varnostnih zračnih blazin (2 čelni, 2 bočni,  2 stranski varnostni zavesi), sovoznikova zračna blazina z možnostjo 

izklopa
· 16" jeklena platišča Tecton, 6J x 16
· brisalec zadnjega stekla
· Care Connect 1, eno-letna uporaba 
· DAB 
· daljinsko centralno zaklepanje
· držalo za 0,5 l steklenice v vratih zadaj                                 
· držalo za 1,5 l steklenice v vratih spredaj 
· držalo za odsevni varnostni jopič, strgalo za led na pokrovu za gorivo, držalo za parkirni listek )                     
· Easy Light Assist
· E-call, sistem za klic v sili
· električni pomik sprednjih stekl
· električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
· elektronska blokada zagona motorja 
· ESC, ABS, EBD, MSR, ASR, HBA,  MKB,  RBS, CBC
· Front Assist, funkcija samodejnega zaviranja v sili z zaščito za pešce  
· klimatska naprava    
· kromirana obroba maske hladilnika
· Lane assist, pomoč pri ohranjanju smeri na voznem pasu               
· notranje kromirane kljuke vrat 
· odbijača v barvi vozila      
· omejevalnik hitrosti
· opozorilnik  za neugasnjene luči 
· opozorilo za nepripet varnostni pas 
· osnovni LED sprednji žarometi (brez LED dnevnih luči) 
· osnovne LED zadnje luči 
· ISOFIX sidrišči za pritrditev dveh otroških sedežev zadaj 
· po višini nastavljivi vzglavniki na vseh sedežih  
· po višini nastavljiva sprednja sedeža       
· potovalni računalnik Maxi Dot (črno/bel) 
· radio Swing s 6,5" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, AM/FM sprejemnikom, MP3 predvajalnikom, 2x USB-C 

priključkom, ter 4 zvočniki   
· rezervno kolo – zasilno 
· samodejna prekinitev dovoda goriva v primeru trka 
· senzor za nadzor tlaka v pnevmatikah 
· zunanji ogledali v barvi vozila in vratne kljuke v barvi vozila

ŠKODA SCALA
Serijska oprema - modelsko leto 2023
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AMBITION

(dodatno k opremi Active)

STYLE

(dodatno k opremi Ambition)

· 2 kraki usnjen multifunkcijski volan (funkcije za upravljanje radia in telefona)
· 16" aluminijasta platišča SARGAS AERO, 6J x 16
· bralni lučki spredaj
· Climatronic, dvopodročna klimatska naprava
· dežnik, priročne kljukice za odlaganje
· električni pomik stekel    
· Hill hold, pomoč pri speljevanju v klanec
· meglenki spredaj     
· naslon za roko spredaj s predalom za shranjevanje 
· priprava za prostoročno telefoniranje  Bluetooth        
· tempomat z omejevalnikom hitrosti

ŠKODA SCALA
Serijska oprema - modelsko leto 2023

· ambientalna osvetlitev v beli barvi 
· Easy start, zagon in zaustavitev motorja brez uporabe ključa 
· Full LED zadnje luči z dinamičnima zadnjima smernikoma
· Full LED sprednja žarometa s funkcijo AFS 
· nedeljiva zadnja sedežna klop z deljivim poklopnim naslonjalom in sredinskim naslonom za roke
· paket za prtljažni prostor 
· parkirni senzorji - zadaj    
· radio Bolero z 8" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, AM/FM sprejemnikom, MP3 predvajalnikom, 2x USB-C 

priključkom, povezavo Bluetooth, z glasovnim upravljanjem ter dodatnimi 4 zvočniki zadaj 
· SmartLink

· Sun Set, dodatno zatemnjena stekla od B stebrička naprej
· tekstilni predpražniki   
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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!

KAKO NAJUGODNEJE DO IZBRANEGA VOZILA?
Preverite, katere možnosti financiranja vam ponuja Škoda, 

in kar prek spleta pridobite informativno ponudbo 
vašega izbranega trgovca. 

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!

konfigurator.skoda.si

hudobro.si

testiraj.skoda.si

KONFIGURATOR

FINANCIRANJE

TESTNA VOŽNJA

VAS ZANIMA VEČ?

https://cc.porscheinformatik.com/cc-si/sl_SI_SKODA/C/models?wt_mc=cenik
https://hudobro.si/procent/list/0?utm_source=cenik
https://testiraj.skoda.si/?utm_source=cenik
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