
SCALA
MONTE CARLO

1.0 TSI 70kW (95k) 5° MP 20 290

1.0 TSI 81kW (110k) 6° MP 21 220

1.0 TSI 81kW (110k) 7° AP DSG 23 140

1.5 TSI 110kW (150k) 6° MP 22 940

1.5 TSI 110kW (150k) 7° AP DSG 24 940
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MÔŽETE ZÍSKAŤ:
Záruku na 5 rokov

Financovanie NaRovinu alebo 1/4, alebo 1/3, alebo nové financovanie NaMieru

Servisný balík na 5 rokov/75 000 km grátis (balík v hodnote 798 €)

Výbava v hodnote až do výšky 550 € grátis

ALEBO

Zimné komplety (v hodnote 425 €)

ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Interiér Monte Carlo

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, XDS+, TPM,
multikolíznej brzdy (MKB) a funkcie Prefill

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
a PEDESTRIAN MONITOR (ochrana chodcov)

Maxi DOT –displej palubného počítača

LANE ASSIST – asistent udržiavania v jazdnom pruhu

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

eCall, CareConnect na 1 rok

FULL LED hlavné svetlomety s AFS a funkciou CORNER

Predné hmlové svetlomety

FULL LED zadné svetlá s dynamickým smerovým svetlom

ISOFIX na sedadle spolujazdca

3. hlavová opierka vzadu

Asistent rozjazdu do kopca

Brzdy kotúčové (predné aj zadné)

Paket pre batožinový priestor (háčiky na tašky – pevné, nesklopné,
odkladacia schránka – na strane za podbehom, uchytávacie klipy
pre sieťový program, sieťový program)

Vonkajšie spätné zrkadlá lakované v čiernej farbe a kľučky dverí
lakované vo farbe karosérie

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

3-ramenný kožený vyhrievaný športový multifunkčný volant Monte
Carlo

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Dekoračná doska Carbon s chrómovým hotstampingom

Vyhrievanie predných sedadiel

Ambientné osvetlenie v bielej farbe

Disky VOLANS z ľahkých zliatin 6,5J x 17" – čierne

Rezerva na oceľovom disku neplnohodnotná (len pre 1.0 81 kW
TSI 6°MP)

CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom
vlhkosti a kombi filtrom

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Zadné parkovacie senzory

Elektrické ovládanie a vyhrievanie vonkajších spätných zrkadiel

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

JUMBO-BOX – lakťová opierka

2× USB vpredu (typ C – dátové) + 2× USB vzadu (typ C len na nabíjanie)

Vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla

Predĺžené sklo piatych dverí

Panoramatická strecha

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B‑stĺpika

Rádio BOLERO s 8"

DAB - digitálny rádiopríjem

8 reproduktorov

SmartLink

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie (so SAFE
systémom)

Alarm

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km (platí tá z podmienok, ktorá
nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu kilometrov)

ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium - Poskytuje pomoc
servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, chýbajúce
PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria,
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu,
požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

Dáždnik

MONTE CARLO
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4UP 223

PE4 487

PK5 160

EM1 45

PN4 204

ADAPTIVE CRUISE CONTROL do 210km/h
ADAPTIVE LANE ASSIST
Virtuálny kokpit
TRAFFIC JAM ASSIST (iba pre AP)

PPS 948

ADAPTIVE CRUISE CONTROL do 210km/h
ADAPTIVE LANE ASSIST
PARK ASSIST - parkovací asistent
TRAFFIC JAM ASSIST (iba pre AP)

PPP 979

3CX 112

3GD 162

6SJ 48

PKZ 192

PK0 907

PK1 945

9JH 28

PSP 542

PSR 110

PMJ 0

QQ4 0

PLS 0

PLT 98

PJY 650

PJA 112

DOPLNKOVÁ VÝBAVA MONTE CARLO

BEZPEČNOSŤ

Kolenný airbag vodiča

CREW PROTECT ASSIST – proaktívna ochrana cestujúcich a bočné airbagy vzadu (možné len so 4UP)

Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov

DRIVER ALERT – asistent rozpoznania únavy

AUTO LIGHT ASSIST – automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel

TRAVEL ASSIST

TRAVEL ASSIST PLUS
(možné len s RAK)

FUNKČNOSŤ

Deliaca sieťová stena

Medzipodlaha batožinového priestoru

Obojstranný koberec batožinového priestoru (guma/látka)

Príprava na ťažné zariadenie

Ťažné zariadenie – sklopné

Ťažné zariadenie – sklopné s adaptérom

Popolník a zapaľovač + držiak multimédií

SPORT CHASSIS CONTROL – podvozok s nastaviteľnou tuhosťou tlmičov (nie je možné s PZP)

DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profilu

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

Prístrojová doska Black dots + červená dekoračná lišta

Ambientné osvetlenie interiéru – červené

3-ramenný kožený športový multifunkčný volant MC pre DSG

3-ramenný kožený vyhrievaný športový multifunkčný volant MC pre DSG

DISKY/PNEUMATIKY

Disky z ľahkej zliatiny VEGA AERO Monte Carlo 7J x 18" – čierne (205/45)

Rezervné koleso na oceľovom disku (neplnohodnotné) + zdvihák + kľúč na kolesá – bez Tyre FIT
(v základe pre 1.0 81 kW TSI MP)
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PC5 438

3KF 122

4E7 390

4GX 210

7X2 331

KA1 283

PWA 446

PWR 174

6XK 203

KN2 45

Zásuvka 12 V v batožinovom priestore
Odkladací priestor pod prednými sedadlami
Ochrana hrán bočných dverí

WS0 180

9S0 540

PT1 300

Navigačný systém AMUNDSEN s 9,2" dotykovým displejom
Traffic Sign Recognition - rozpoznávanie dopravných značiek
Hlasové ovládanie
WEB Rádio
Online služby na 1 rok

RAN 1058

Navigačný systém AMUNDSEN s 9,2" dotykovým displejom
Traffic Sign Recognition - rozpoznávanie dopravných značiek
Virtuálny kokpit 10"
Hlasové ovládanie
WEB Rádio
Online služby na 1 rok

RAK 1384

*UNI 0

*SPE 382

*MET 558

*FLT 1009

EA4 0

EA9 200

BASIC PROFESSIONAL

Servis 5 rokov/75 000 km 798 1518

Servis 5 rokov/100 000 km 1020 2124

Servis 5 rokov/150 000 km 1488 3354

DOPLNKOVÁ VÝBAVA MONTE CARLO

KOMFORT

ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptívny tempomat do 210 km/h

Lakťová opierka vzadu

Elektricky ovládané piate dvere

Vyhrievané čelné sklo (nie je možné s PWR)

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Zadná parkovacia kamera

Elektricky nastaviteľné sedadlo vodiča

Vyhrievané zadné sedadlá (nie je možné so 4GX)

Elektricky sklopné vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmavovaním na vodičovej strane

USB vo vnútornom spätnom zrkadle

Simply Clever paket

MULTIMÉDIÁ

Virtuálny kokpit – 10" digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním údajov

Phonebox – bezdrôtové nabíjanie telefónu

NAVI paket

NAVI PLUS paket

OSTATNÉ

Modrá Energy

Biela Candy, Sivá Steel

Metalické farby

Červená Velvet

Predĺžená záruka 5 rokov, 100 000km

Predĺžená záruka 5 rokov, 150 000km

SERVISNÉ BALÍČKY
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• Základná výbava − Nie je v ponuke MPManuálna prevodovka AP Automatická prevodovka

UPOZORNENIE
dovoľte, aby sme vás informovali, že vzhľadom k nedostatkom polovodičov na svetových trhoch a vojnovému konfliktu na Ukrajine nie je možné garantovať ani
odhadnúť dobu dodania vami objednaného vozidla.
Z toho dôvodu prosím každú jednu konfiguráciu alebo objednávku priebežne konzultujte s autorizovaným partnerom ŠKODA.
Aktuálna situácia nás mrzí a vopred sa veľmi ospravedlňujeme za možné komplikácie. ŠKODA AUTO aktívne rieši vzniknutú situáciu a robí všetko preto, aby sa
dopady vzniknutej situácie minimalizovali.

Ďakujeme za pochopenie!

Váš ŠKODA AUTO tím

POZNÁMKY

Technicke ́dat́a vozidla naj́dete v kataloǵu technickyćh dat́ na strańke www.skoda-auto.sk.

Ceny uvedene ́v cenniḱu su ́odporućǎne ́ceny pre klienta v € vrat́ane DPH. Doplnkova ́vyb́ava
znamena ́bohatsǐe vybavenie vozidla, nie zdvojenu ́vyb́avu. Konecňu ́cenu, vyb́avu a jej mozňu ́
kombinovatelňost ̌konzultujte s autorizovanyḿ predajcom znacǩy SǨODA. Spolocňost ̌SǨODA
AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje prav́o zmeny cien a sp̌ecifikaćii ́ bez predchad́zajućeho
upozornenia.
Vsětky obraźky su ́ilustracňe.́

Cenník platný od 23.06.2022 (MR2023)

Spolocňost ̌SǨODA AUTO sa usiluje o zodpovedny,́ trvale udrzǎtelňy ́vyv́oj spolocňosti a sětrny ́priśtup k zǐvotu a priŕode.

Vaś ̌autorizovaný partner znacǩy ŠKODA:

www.skoda-auto.sk
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