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Modeli MPC*
z bencinskimi motorji Menjalnik kW/KM Ambition Style

1.0 TSI 6-st. ročni 81/110 23.459 €

1.5 TSI 6-st. ročni 110/150 25.539 € 27.588 €

1.5 eTSI DSG 7-st. DSG 110/150 28.154 € 30.227 €

Modeli MPC*
z dizelskim motorjem Menjalnik kW/KM Ambition Style

2.0 TDI 6-st. ročni 85/115 26.045 €

2.0 TDI DSG 7-st. DSG 85/115 27.867 €

2.0 TDI 6-st. ročni 110/150 27.737 € 29.786 €

2.0 TDI DSG 7-st. DSG 110/150 29.558 € 31.607 €

NOVA ŠKODA
OCTAVIA COMBI
Informativni cenik - modelsko leto 2023

Vozila imajo ŠKODA 4-letno jamstvo
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 536,8€ 
z vključenim DDV.

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.

Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti co2: 6,3 – 1,2 l/100 km in 136,72 - 23 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 ŠKODA in 

na spletnem naslovu www.skoda.si.
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AMBITION
- podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000km v vrednosti 536,8€ z 
vključenim DDV
- Climatronic, dvopodročna klimatska naprava z elektronsko regulacijo
- Lane Assist, pomoč pri ohranjanju smer na voznem pasu
- Smart Link+
- 2 USB C priključka spredaj
- 2-kraki usnjen večfunkcijski volan (upravljanje radia in telefona) s prestavnimi ročicami za DSG menjalnik)       
- - 3-točkovni varnostni pasovi na vseh sedežih
- 7 varnostnih blazin (2 čelni, 2 bočni,  stranski varnostni zavesi in voznikova  kolenska  varnostna blazina) 
- 8 zvočnikov
- 16"aluminijasta platišča TWISTER AERO 7J x 16"
- avtomatski vklop opozorilnih smernikov v primeru nenadnega zaviranja
- avtomatsko odklepanje vozila in prekinitev dovoda goriva v primeru nesreče
- brisalca vetrobranskega stekla z intervalnim delovanjem
- brisalec zadnjega stekla
- centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
- držalo za 0,5 l steklenice v vratih zadaj
- držalo za 1,5 l steklenice v vratih spredaj
- držalo za parkirni listek
- električna parkirna zavora
- električni pomik stekel spredaj in zadaj z omejitvijo sile zapiranja in otroško blokado
- električno pomični in ogrevani zunanji ogledali
- elektromehansko krmiljenje servo volana
- elektronska blokada zagona motorja
- ESC vključno z ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, MKB in XDS
- FRONT ASSIST
- indikator nivoja tekočine za pranje vetrobranskega stekla
- izklop sovoznikove zračne blazine
- KESSY GO
- zagon in ustavitev motorja brez uporabe ključa
- kromirana obroba maske hladilnika
- LED luči
- meglenke spredaj in zadaj
- oblazinjenje "Ambition"
- odbijača v barvi vozila
- ogrevano zadnje steklo
- opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči
- osvetljen prtljažni prostor
- paket "Light Assistant" s funkcijami  "Coming,  Leaving Home, Tunnel Light, Day Light" in senzorjem za dež
- parkirni senzorji zadaj
- po višini nastavljiva sprednja sedeža z ledveno oporo
- poklopno in deljivo naslonjalo zadnjih sedežev  (60:40)
- potovalni računalnik "Maxi Dot", barvni
- predal za shranjevanje očal
- predal za shranjevanje na sovoznikovi strani
- priprava za prostoročno telefoniranje "Bluetooth"
- pritrdišča "ISOFIX" za namestitev dveh otroških sedežev zadaj
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AMBITION

STYLE
(dodatno k opremi Ambition)

- radio "BOLERO" + WEB radio
- samodejni poklop zadnjih sedežev iz prtljažnega prostora
- senzor za nadzor tlaka v pnevmatikah
- set za popravilo pnevmatik
- sistem za klic v sili "E-CALL"
- sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika
- sredinski naslon za roke spredaj in zadaj
- Start-Stop sistem z rekuperatorjem zavorne energije - strgalo za led
- strešna nosilca v črni barvi
- stropna osvetlitev
- tempomat z omejevalnikom hitrosti - tonirana stekla
- vzglavniki na vseh sedežih
- zadnje LED luči
- zunanji ogledali in vratne kljuke v barvi vozila
-"Hill Hold"- pomoč pri speljevanju v klanec za DSG menjalnik
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- aluminijasta platišča 17" "ROTARE"  7J x 17"
- aktivni informacijski zaslon
- električno pomični, ogrevani in poklopni zunanji ogledali s samodejno zatemnitvijo na voznikovi strani
- "Hill Hold" - pomoč pri speljevanju v klanec
- kromirana obrobe stranskih stekel in maske hladilnika
- KESSY - Sistem za zagon motorja, odklepanje in zaklepanje vozila brez uporabe ključa
- meglenki spredaj z dinamično funkcijo "Corner Function"
- navigacijski sistem "COLUMBUS" z 10" ekranom občutljivim na dotik
- notranje vzvratno ogledalo s samodejno zatemnitvijo
- oblazinjenje "Style"
- ogrevani šobi za čiščenje vetrobranskega stekla
- parkirni senzorji spredaj in zadaj
- priprava za prostoročno telefoniranje  "Bluetooth" s predalom "PHONEBOX" z brezžičnim polnjenjem telefona ter
ojačanim signalom in dodatno anteno
- strešna nosilca v srebrni barvi
- "SUN SET" dodatno zatemnjena stekla od B stebrička naprej
- set mrež v prtljažniku
- 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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