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Cene Motorne
različice 

Serijska 
oprema



št. :2023/1 Datum izdaje: 3.01.2023 
Veljavnost cen od: 3.01.2023

Modeli
z bencinskimi motorji Menjalnik kW/KM

1.5 TSI 6-st. ročni 110/150

1.5 eTSI DSG 7-st. DSG 110/150

2.0 TSI 4x4 DSG 7-st. DSG 140/190

Modeli
z dizelskim motorjem Menjalnik kW/KM

2.0 TDI 6-st. ročni 110/150

2.0 TDI DSG 7-st. DSG 110/150

2.0 TDI 4x4 DSG 7-st. DSG 110/150

30.691 €

32.456 €

LIMUZINSKA IZVEDBA

33.861 €

34.856 €

MPC*

28.496 €

MPC*

30.936 €

NOVA ŠKODA
OCTAVIA SPORTLINE
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 – 4 l/100 km in 143,2 - 109 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.

#Internal



št. :2023/1 Datum izdaje: 3.01.2023 
Veljavnost cen od: 3.01.2023

Modeli
z bencinskimi motorji Menjalnik kW/KM

1.5 TSI 6-st. ročni 110/150

1.5 eTSI DSG 7-st. DSG 110/150

2.0 TSI 4x4 DSG 7-st. DSG 140/190

Modeli
z dizelskim motorjem Menjalnik kW/KM

2.0 TDI 6-st. ročni 110/150

2.0 TDI DSG 7-st. DSG 110/150

2.0 TDI 4x4 DSG 7-st. DSG 110/150

31.362 €

33.127 €

COMBI IZVEDBA

MPC*

29.164 €

35.526 €

31.607 €

34.541 €

MPC*

NOVA ŠKODA
OCTAVIA SPORTLINE
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: 6,1 – 4,2 l/100 km in 144,2 - 111 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.

#Internal



št. :2023/1 Datum izdaje: 3.01.2023 
Veljavnost cen od: 3.01.2023

SPORTLINE

- "Climatronic" dvopodročna klimatska naprava
- "Smart Link +" progre
- "SUN SET" dodatno zatemnjena stekla od B stebrička 
naprej
- 3 točkovni varnostni pasovi na vseh sedežih
- 3-kraki usnjen, športni večfunkcijski volan nastavljiv 
po višini in globini z upravljanjem radia in telefona 
(obvolanske prestavne ročice za DSG menjalnik)
- 7 zračnih blazin (2 čelni, 2 bočni, stranski zračni 
zavesi in voznikova kolenska zračna blazina)  
- 8 zvočnikov 
- aktivni informacijski zaslon
- aluminijasta platišča 17" "Pulsar aero" črna
- centralno zaklepanje z daljinskim upravljanjem
- črn napis na prtljažnih vratih
- DAB - digitalni radio sprejem
- dekorativni elementi piano black
- dežnik v vratih
- električni pomik stekel spredaj in zadaj z omejitvijo 
sile zapiranja in otroško blokado
- električno pomični, ogrevani in poklopni zunanji 
ogledali, na voznikovi strani samozatemnitveno
- elektronska blokada zagona motorja
- ESC vključno z ABS, EBD, MSR, ASR, EDL, HBA, DSR, 
ESBS, TSA, MKB in XDS
- izklop sovoznikove zračne blazine
- KESSY - Sistem za zagon motorja, odklepanje in 
zaklepanje vozila brez uporabe ključa 
- lane assist
- meglenke spredaj z dinamično funkcijo "Corner 
Function" 
- meglenke zadaj
- ogrevano zadnje steklo
- opozorilni zvočni signal za neugasnjene luči 
- opozorilo za nepripet varnostni pas spredaj in zadaj
- osvetljen prtljažni prostor
- parkirni senzorji spredaj in zadaj
-progresivno krmiljenje
- po višini nastavljiva sprednja sedeža z ledveno oporo

NOVA ŠKODA
OCTAVIA SPORTLINE
Serijska oprema - modelsko leto 2023

- podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 3. in 4. leto z omejitvijo kilometrov do 160.000km v vrednosti 
536,8€ z vključenim DDV

- poklop zadnjih sedežev iz prtljažneg  prostora
- poklopno naslonjalo zadnjih sedežev
- priprava za prostoročno telefoniranj  "Bluetooth" s 
predalom "PHONEBOX" z brezžičnim polnjenjem 
telefona 
- radio Bolero  + WEB radio
- senzor za nadzor tlaka v pnevmatikah
- set mrež v prtljažniku
- set športnih pedal
- set za popravilo pnevmatik
- sistem Start-Stop z rekuperacijo zavorne energije
- sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika
- sredinski naslon za roke spredaj in zadaj
- strešna nosilca v črni barvi (pri combi izvedbi)
- strgalo za led
- stropna osvetlitev
- športni sedeži spredaj z integriranimi vzglavniki
- športno podvozje (ne velja za model iV)              
- tekstilni predpražniki
- tempomat z omejevalnikom hitrosti
- vtičnica v prtljažniku – 12V          
- vzglavniki na vseh sedežih
- zavora s funkcijo zadržanja "Hill Hold"
- zunanji ogledali, okvir hladilnika in obrobi stranskih 
stekel v črni barvi

#Internal



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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