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Modeli

z bencinskimi motorji Menjalnik kW/KM Ambition Style

1.0 TSI 6-st. ročni 81/110 26.800 €

1.5 TSI 6-st. ročni 110/150 28.206 € 31.362 €

1.5 TSI DSG 7-st. DSG 110/150 30.439 € 33.648 €

Modeli

z dizelskim motorjem Menjalnik kW/KM Ambition Style

2.0 TDI 6-st. ročni 85/115 29.257 € 32.422 €

2.0 TDI DSG 7-st. DSG 85/115 31.505 € 34.723 €

2.0 TDI 6-st. ročni 110/150 31.258 € 34.413 €

2.0 TDI 4x4 DSG 7-st. DSG 110/150 35.580 € 38.701 €

Vozila imajo ŠKODA 4-letno jamstvo

 z omejitvijo kilometrov do 160.000km v vrednosti 536,8€ z vključenim DDV.

4-letno jamstvo zajema 2-letno tovarniško garancijo za brezhibno delovanje vozila in podaljšano jamstvo Porsche Slovenija za 3. in 4. leto

MPC*

MPC*

ŠKODA KAROQ 
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.

Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti co2: 6,3 – 5,1 l/100 km in 158 - 126 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
·  12V vtičnica  
·  17" aluminijasta platišča SCUTUS z Aero Hubcaps, mat črna, 7J x 17 
·  2 kraki usnjen multifunkcijski volan (funkcije za upravljanje radia in telefona) 
·  3 točkovni varnostni pasovi na vseh sedežih, sprednja nastavljiva po višini in z zategovalnikom ter omejevalnikom zatezne 
sile   
·  7 varnostnih zračnih blazin (2 čelni, 2 bočni,  2 stranski varnostni zavesi, voznikova kolenska varnostna blazina), 
sovoznikova zračna blazina z možnostjo izklopa  
·  Climatronic, dvopodročna avtomatska klimatska naprava 
·  DAB   ·  daljinsko centralno zaklepanje 
·  deljiv (60/40) in poklopen naslon zadnje klopi 
·  držalo za 1,5L plastenke v sprednjih vratih 
·  električno nastavljivi, poklopni in ogrevani zunanji ogledali 
·  električno pomična stekla spredaj in zadaj  
·  elektronska blokada zagona motorja 
·  elektronska parkirna zavora 
·  ESC, ABS, EBD, MSR, ASR, HBA,  MKB,  RBS, CBC 
·  Front Assist, varnostni sistem za nadzor razdalje in mestna funkcija zaviranja v sili (pod 30km/h) z zaščito za pešce  
·  gumirano dno predalov na stranskih vratih, držalo za odsevni varnostni jopič,  strgalo za led  na pokrovu za gorivo, držalo 
za parkirni listek 
·  Hill hold, pomoč pri speljevanju v klanec   
·  indikator tekočine za pranje stekel 
·  ISOFIX sidrišči za pritrditev dveh otroških sedežev zadaj 
·  klimatska naprava 
·  koš za smeti v sprednjih vratih 
·  kozmetični ogledali v prednjih senčnikih 
·  kromirane notranje kljuke vrat 
·  kromirani poudarki v potniški kabini 
·  LED zadnji luči z LED osvetlitvijo registrske tablice 
·  Light and Rain Assist, avtomatski vklop/izklop dnevnih luči, funkciji Comming/Leaving Home, funkcija Tunnel light, 
samozatemnitveno notranje ogledalo, senzor za dež  
·  meglenki spredaj 
·  naslon za roko spredaj 
·  omejevalnik hitrosti 
·  opozorilnik za neugasnjene luči 
·  opozorilo za nepripet varnostni pas na vseh sedežih 
·  osnovna LED žarometi 
·  osvetlitev potniške kabine (bralne lučke spredaj in zadaj) 
·  osvetljen predal pred sovoznikovim sedežem 
·  osvetljeni kozmetični ogledali v senčnikih 
·  parkirni senzorji zadaj 
·  po višini nastavljiva prednja sedeža 
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AMBITION

·  predal za očala v stropni oblogi 
·  prednja sedeža z aktivnima vzglavnikoma  
·  priprava za prostoročno telefoniranje Bluetooth 
·  radio Bolero z 8" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, AM/FM sprejemnikom, MP3 predvajalnikom, USB priključkom, 
povezavo Bluetooth, glasovnim upravljanjem ter dodatnimi 4 zvočniki zadaj 
·  samodejna prekinitev dovoda goriva v primeru trka 
·  samodejno odklepanje  vozila in aktiviranje vseh smernikov  v primeru nesreče 
·  set za popravilo pnevmatike 
·  sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah 
·  sistem za zaznavanje utrujenosti voznika 
·  sprednja sedeža z nastavljivo ledveno oporo 
·  strešna nosilca v črni barvi 
·  Sun Set, dodatno zatemnjena stekla od B stebrička naprej 
·  tempomat z omejevalnikom hitrosti 
·  varnostni odsevniki na sprednjih vratih   
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STYLE

(dodatno k opremi Ambition)

·  2 kraki usnjen in ogrevan multifunkcijski volan (funkcije za upravljanje radia in telefona)
·  17" aluminijasta platišča SCUTUS, antracitna, z Aero Hubcaps, mat črna, 7J x 17
·  Front Assist, aktivni tempomat  "ACC" z avtomatskim uravnavanjem razdalje  do 210km/h 
·  funkcija Kessy, sistem za zagon in zaustavitev motorja, odklepanje in zaklepanje vozila brez 

uporabe  ključa
·  izbira voznega profila 
·  Infotainment Online 1 (informativni sistem, ki vam za obdobje 1 leta zagotavlja informacije,  vključno z 

navigacijo,  prometnimi informacijami, cenami goriva, parkirnimi mesti, podatki o  vremenu, ipd.)
·  kamera za pomoč pri vzvratni vožnji 
·  LED matrični žarometi
·  navigacijski sistem Amundsen z 8" barvnim zaslonom občutljivim na dotik, AM/FM sprjemnikom,  

MP3 predvajalnikom, USB priključkom, povezavo Bluetooth,  integriranimi zemljevidi , ter glasovnim upravljanjem  in Web 
radio
·  ogrevana sprednja sedeža
·  paket za prtljažni prostor
·  parkirni senzorji spredaj in zadaj
·  strešna nosilca v srebrni barvi
·  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 VE!?

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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