
Ценовник

ŠKODA  
FABIA

FABIA COMBI MY2020Сериска опрема
> STYLE> AMBITION

ABS, ESC, ASR, EDL, EBV, HBA, MKB активни 
безбедносни системи

6 x воздушни перничиња (за возач, совозач, 
странични перничиња напред и завеси за 
глава)

Front Assist – радар за автоматско сопирање

Lane Assist – систем за одржување на лента

Driver Activity Alert – систем за 
предупредување на замор кај возачот

Start/stop систем со регенеративно 
сопирање

CLIMATIC – Мануелен клима уред

Централно заклучување со далечинско

Двокрак управувач, прилагодлив по висина 
и длабочина

Висинско прилагодување на предните 
седишта

ISOFIX – подготовка за детско седиште, 
позади

Електрични стакла на предните врати

Електрични ретровизори со грејачи во боја 
на каросерија

Бришач на задното стакло со прскалка

Basic LED предни светла

Светла за магла напред и позади

Ограничувач на брзина

Сензори за паркирање позади

BOLERO радио со 8” дисплеј

2 USB-C приклучоци за полнење, позади

Преграда за безжично полнење на телефон 
во предната конзола

Maxi Dot борд компјутер

CLIMATRONIC – Автоматски клима уред

Двокрак мултифункционален кожен 
управувач

Самозатемнувачки централен ретровизор

Електрични стакла на сите врати

Хром лајсни на страничните прозори

Лумбално прилагодување на предните 
седишта

Сензор за дожд со светлосен асистент

Текстилни патосници

Grey Metallic декоративни инсерти

15” Алуминиумски фелни ROTARE со 
пневматици 185/65 R15

Style Black/ Grey ентериер - ткаенина

KESSY Go копче за палење на моторот

Мал кожен пакет (двокрак управувач, рачка од 
менувач и рачна сопирачка) 

Централен преден наслон за раце

Фиока за наочари

Хром пакет во ентериерот

Surround систем со 6 звучници

Темпомат

15” Челични тркала CALISTO со пневматици 
185/65 R15

Челично резервно тркало со алат

Индикатор за издишани пневматици

Anodized Cross Line декоративни инсерти

Ambition Black/ Grey ентериер - ткаенина

Дополнително на Ambition
(* = 4)(* = 3)

Новата

FABIA MY2023 AMBITION STYLE

Мотор Менувач Модел код

1.0 MPI (59 kW / 80 HP) - EU6 MT5 PJ3*F423
15.490 €

960.380 ден

16.580 €
1.027.960 ден

SWING радио со 6.5” екран, BT, USB-C, 4 
звучници, дигитален радио прием

Smart Link поврзување

Борд компјутер

Асиметрично делива задна клупа

Тонирани стакла

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари со вклучен Данок на моторни возила и ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.
Дата на издавање: 08.08.2022



Дополнителна опрема :

Надворешност и Ентериер
Подготовка за кука за влечење PTX 5.828 ден. 94 5.828 ден. 94 

Кука за влечење, отстранлива со адаптер PTY 28.424 ден. 458 28.424 ден. 458 

Full LED предни светла со динамична контрола и варијабилна дистрибуција на светлина PK1 44.294 ден. 714 44.294 ден. 714 

LED задни светла 8VG 8.428 ден. 136 6.366 ден. 103 

Греени прскалки за предниот ветробран (мора во комбинација со 6XD) 9T1 1.524 ден. 25 1.524 ден. 25 

Греење на предниот ветробран (мора во комбинација со PHB) 4GX 10.849 ден. 175 10.849 ден. 175 

Систем за миење на предните фарови со индикатор за количество на течност PK5 7.173 ден. 116 7.173 ден. 116 

Електрична регулација, греење, преклопување и само затемнување (возач) на страничните ретровизори 6XK 10.491 ден. 169 10.491 ден. 169 

Електрични стакла на сите врати 4R4 7.173 ден. 116 S

SUNSET 4KF 8.070 ден. 130 8.070 ден. 130 

KESSY Full - централно заклучување без клуч PD4 9.953 ден. 161 9.953 ден. 161 

Двоен под во багажникот 3GD 7.442 ден. 120 7.442 ден. 120 

Централен наслон за раце за задните патници со држач за чаша 3KF 6.366 ден. 103 6.366 ден. 103 

Панорамски стаклен кров (без фиока за наочари и лизгачка ролетна) PGD 37.121 ден. 599 37.121 ден. 599 

CLIMATRONIC - Автоматски клима уред PHB 19.278 ден. 311 S

Зимски пакет (Греење на предните седишта со засебна регулација / греени прскалки на ветробранот) (мора во 
комбинација со 6XD) PWP 12.643 ден. 204 12.643 ден. 204 

Simply Clever пакет I (Простор за складирање на задниот тунел / карго елементи / мултифункционален џеб под 
капакот на багажникот / кутија за отпадоци / мрежи за прицврстување со прилагодлива преграда за складирање 
на десната страна / дво-страна покривка за подот во багажникот (гума/ текстил)) PSA 9.325 ден. 150 9.325 ден. 150 

Simply Clever пакет II (Простор за складирање на задниот тунел / двоен под во багажникот / карго елементи / 
мултифункционален џеб под капакот на багажникот / кутија за отпадоци / мрежи за прицврстување / дво-страна 
покривка за подот во багажникот (гума/ текстил) PSB 15.153 ден. 244 15.153 ден. 244 

Висинско и лумбално прилагодување на предните седишта PWA 3.856 ден. 62 S

Преклоплив наслон на совозачко седиште 3H2 - 4.842 ден. 78 

USB-C приклучок покрај централниот ретровизор KN2 1.883 ден. 30 1.883 ден. 30 

Kota Grey текстилен декор на инструменталната табла P8F 1.524 ден. 25 -

Nuba Copper текстилен декор со штеп на инструменталната табла P8I - 0 ден. 0 

Пакет за амбиентално осветлување I (декор лента со амбиентално осветлување (црвено/ бело) PNZ 7.442 ден. 120 S

Пакет за амбиентално осветлување II (декор лента со амбиентално осветлување (црвено/ бело) / електрични 
стакла на сите врати) PNF 16.947 ден. 273 S

Ambition COMFORT & FUNCTION пакет (USB-C приклучок покрај централниот ретровизор / KESSY Full -
централно заклучување без клуч / греени прскалки на предниот ветробран) WCJ 10.760 ден. 174 -

Ambition BUSINESS & VIEW пакет (SUNSET / само-затемнувачки централен ретровизор / Full LED предни светла 
со динамична контрола и варијабилна дистрибуција на светлина / сензор за дожд) WCK 50.122 ден. 808 -

Style COMFORT & FUNCTION пакет (USB-C приклучок покрај централниот ретровизор / греење на предните 
седишта / KESSY Full - централно заклучување без клуч / греени прскалки на предниот ветробран) WCW - 19.547 ден. 315 

Style BUSINESS & VIEW пакет (Греење на предниот ветробран / Full LED предни светла со динамична контрола и 
варијабилна дистрибуција на светлина / асистент за долги светла) WCV - 52.633 ден. 849 

DYNAMIC пакет I (Спортски седишта (ткаенина/ алкантара) / алуминиумски педали / трокрак спортски 
мултифункционален кожен управувач / електрични стакла на сите врати / Raut Grey текстилен/ алкантара декор 
на инструменталната табла / декор лента со амбиентално осветлување (црвено/ бело) (мора во комбинација со 
9S5) WBB 36.404 ден. 587 20.802 ден. 336 

DYNAMIC пакет II (Спортски седишта (ткаенина/ алкантара) / алуминиумски педали / трокрак спортски 
мултифункционален кожен управувач / Raut Grey текстилен/ алкантара декор на инструменталната табла / 
декор лента со амбиентално осветлување (црвено/ бело) (мора во комбинација со 9S5) WBZ 30.934 ден. 499 -

Мал кожен пакет со двокрак мултифункционален управувач (мора во комбинација со 9S5) PLB 7.173 ден. 116 S

Двокрак мултифункционален управувач со греење (мора во комбинација со 9S5 и PHB) PLD 14.257 ден. 230 7.173 ден. 116 

Трокрак спортски мултифункционален управувач ((мора во комбинација со 9S5) PLF 13.539 ден. 218 6.366 ден. 103 

Трокрак спортски мултифункционален управувач со греење (мора во комбинација со 9S5 и PHB) PLH 20.712 ден. 334 13.539 ден. 218 

Текстилни патосници 0TD 2.421 ден. 39 S

Хромирани лајсни на страничните прозори 4ZP 6.725 ден. 108 S

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари со вклучен Данок на моторни возила и ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.
Дата на издавање: 08.08.2022

AMBITION STYLEкод



Дополнителна опрема

Димензии:
*

*Прикажаните димензии се дадени за ориентација. Се однесуваат на празно возило без дополнителна опрема. Порше Македонија ги 
задржува правата на промени без претходна најава. 

Функционалност
BOLERO радио со 8" дисплеј RAB 717 ден. 12 S

Навигациски систем AMUNDSEN со 9.2" дисплеј, Web радио (мора во комбинација со PLB 9S5) PNA 44.294 ден. 714 43.667 ден. 704 

Ambition PLUS пакет (Мултифункционален двокрак управувач / Навигациски систем AMUNDSEN со 9.2" дисплеј, 
WLAN и Web радио / преграда за безжично полнење / сензори за паркирање позади / Maxi Dot борд компјутер / 
15" алуминиумски фелни ROTARE со пневматици 185/65 R15 / сигурносни штрафови) WCR 62.675 ден. 1.011 -

Style PLUS пакет (SUNSET / електрично преклопување и самозатемнувачки (возач) странични ретровизори / 
Навигациски систем AMUNDSEN со 9.2" дисплеј, WLAN и Web радио / Smart Link (безжично за Apple) / Virtual 
Cockpit / 16" алуминиумски фелни PROXIMA со пневматици 195/55 R16) WCU - 54.785 ден. 884 

Smart Link поврзување (безжично за Apple) (само во комбинација со PNA) 9WJ 2.869 ден. 46 2.869 ден. 46 

Voice Control (само во комбинација со Навигациски систем) QH1 897 ден. 14 897 ден. 14 

брендиран звучен систем со 6 звучници и subwoofer 9VJ 24.837 ден. 401 24.837 ден. 401 

Дополнителни 2 х USB-C приклучоци за полнење, позади U9C 2.690 ден. 43 S

Преграда за безжично полнење на телефон во предната конзола 9IJ 15.602 ден. 252 S

Maxi Dot - борд компјутер 9S5 9.594 ден. 155 S

Virtual Cockpit - дигитална инструмент табла (мора во комбинација со RAB и PLB) 9S0 32.638 ден. 526 23.044 ден. 372 

Безбедност
SAFETY пакет (воздушно перниче за колената на возачот / странични перничиња позади) PE4 23.223 ден. 375 23.223 ден. 375 

Hill Hold Assistant - Асистент за поаѓање на угорнини UG1 4.125 ден. 67 4.125 ден. 67 

Сензори за паркирање позади 7X1 16.588 ден. 268 S

Сензори за паркирање напред и позади 7X2 33.624 ден. 542 17.126 ден. 276 

PARK PILOT - систем за помош при паралелно и попречно паркирање (мора во комбинација со 9S5 или 9S0) 7X5 51.378 ден. 829 34.879 ден. 563 

Камера за паркирање позади + LED задни светла PVG 23.044 ден. 372 23.044 ден. 372 

Светлосен асистент со сензор за дожд и самозатемнувачки централен ретровизор PR2 10.311 ден. 166 S

Светлосен асистент со сензор за дожд, самозатемнувачки централен ретровизор и асистент за долги светла PR3 17.126 ден. 276 6.725 ден. 108 

Предни светла за магла со Corner функција 8WH 5.649 ден. 91 5.649 ден. 91 

Пакет за лоши патишта PK4 9.863 ден. 159 9.863 ден. 159 

Алармен уред со KESSY Go копче за палење на моторот PD3 12.732 ден. 205 12.732 ден. 205 

Алармен уред со KESSY Full - централно заклучување без клуч PD5 22.685 ден. 366 22.685 ден. 366 

SIDE ASSIST - систем за помош при промена на лента (мора во комбинација со PR* и 9S5) PY1 35.238 ден. 568 35.238 ден. 568 

Спортска шасија PSP 7.263 ден. 117 7.263 ден. 117 

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари со вклучен Данок на моторни возила и ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.
Дата на издавање: 08.08.2022

AMBITION STYLEкод



Фелни:

Дополнителна опрема

15” Челични фелни CALISTO

16” Алуминиумски фелни PROXIMA

17” Алуминиумски фелни PROCYON

15” Алуминиумски фелни ROTARE

16” Алуминиумски фелни PROXIMA Black

17” Алуминиумски фелни PROCYON Black

15” Алуминиумски фелни ROTARE Black

16” Алуминиумски фелни PROXIMA Grey

17” Алуминиумски фелни PROCYON Grey

Color Concept: Phoenix Orange/ Graphite Grey Color Concept: Moon White/ Magic Black Color Concept: Race Blue/ Graphite Grey

Color Concept пакети
Color Concept во Црна боја I (покрив / странични ретровизори / 16" Алуминиумски фелни PROXIMA Aero Black со 
пневматици 195/55 R16 WC1 63.124 ден. 1.018 32.548 ден. 525 

Color Concept во Црна боја II (покрив / странични ретровизори / 17" Алуминиумски фелни PROCYON Aero Black 
со пневматици 215/45 R17 WC3 77.470 ден. 1.250 46.984 ден. 758 

Color Concept во Сива боја I (покрив / странични ретровизори / рамка околу предна решетка / 16" Алуминиумски 
фелни PROXIMA Aero Grey со пневматици 195/55 R16) WC2 63.841 ден. 1.030 33.265 ден. 537 

Color Concept во Сива боја II (покрив / странични ретровизори / рамка околу предна решетка / 17" Алуминиумски 
фелни PROCYON Aero Grey со пневматици 215/45 R17) WC4 78.187 ден. 1.261 47.701 ден. 769 

Алуминиумски фелни и пневматици 
Алуминиумски фелни  5.5J х 15  - ROTARE со пневматици 185/65 R15 PJ2 30.576 ден. 493 S

Алуминиумски фелни  5.5J х 15  - ROTARE Black со пневматици 185/65 R15 PJ3 36.224 ден. 584 5.649 ден. 91 

Алуминиумски фелни  6J х 16  - PROXIMA Aero со пневматици 195/55 R16 PJ4 44.922 ден. 725 14.346 ден. 231 

Алуминиумски фелни  6J х 16  - PROXIMA Aero Black со пневматици 195/55 R16 PJ5 50.571 ден. 816 19.995 ден. 323 

Алуминиумски фелни  6J х 16  - PROXIMA Aero Grey со пневматици 195/55 R16 PJ6 50.571 ден. 816 19.995 ден. 323 

Алуминиумски фелни  7J х 17  - PROCYON Aero со пневматици 215/45 R17 PJ7 59.268 ден. 956 28.693 ден. 463 

Алуминиумски фелни  7J х 17  - PROCYON Aero Black со пневматици 215/45 R17 PJ8 64.917 ден. 1.047 34.431 ден. 555 

Алуминиумски фелни  7J х 17  - PROCYON Aero Grey со пневматици 215/45 R17 PJ9 64.917 ден. 1.047 34.431 ден. 555 

Бела Candy White Акрилна Боја CHR 0 ден. 0 0 ден. 0 

Ексклузивна Црвена Velvet Red / Портокалова Phoenix Orange Металик боја FLT 22.940 ден. 370 22.940 ден. 370 

Металик Бои MET 7.750 ден. 125 7.750 ден. 125 

Цените се препорачани малопродажни цени, се наплаќаат во денари со вклучен Данок на моторни возила и ДДВ. Цените во евра се прикажани само за ориентација.

Правото на измени го задржуваме. Ве молиме пред да склучите договор точно да се информирате за цените на возилата и опремата.
Дата на издавање: 08.08.2022

AMBITION STYLEкод


