
1 SKODA 01/01/2015

C48מספר מחירון:

1/1/2015תאריך תוקף:

CitiGoקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש"ח

מע"מ 

בש"ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 

חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת 

אגרה

אגרת 

רישוי 

בש"ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק
הערות

NF13A1Citigo 1.0 Ambition (60) MG 53,3819,60962,99041,72157,563011,21903676105

NF14A1Citigo 1.0 Elegance (60) MG 58,05110,44968,50044,97262,408011,21903676114

NF13A3Citigo 1.0 Ambition (60) ASG59,31410,67669,99044,92263,282011,21903676105

NF14A3Citigo 1.0 Elegance (60) ASG64,83111,66976,50049,02069,126011,21903676114

רמת אבזור Ambition כוללת כסטנדרט:

 ,ESC מערכת ,City Safe Drive ארבע כריות אויר, מתג לניתוק כרית אויר קדמית (נוסע), מערכת ,AUX שני רמקולים ושקע + Funky תלוי מהירות, 2 ח"ח, מזגן מכני מקורי, רדיו מקורי Servotronic הגה כח

.R14 165/70 שולל (אימובילייזר) מקורי, מושב אחורי מתקפל/מתפצל, איזופיקס, מפתח קפיץ עם נ"מ, תא אחסון למשקפיים בתא כפפות, צמיגים ,Hill Hold  מערכת למניעת הדרדרות

רמת אבזור Elegance כוללת בנוסף:

ריפודים יוקרתיים, מראות צד מופעלות חשמלית עם מפשיר אדים,מערכת TPM לניטור לחץ אויר בצמיגים, חלונות אחוריים כהים, חישוקי סגסוגת 15R Auriga 185/55, פנסי ערפל קדמיים.



2 SKODA 01/01/2015

C48מספר מחירון:

1/1/2015תאריך תוקף:

Fabiaקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש"ח

מע"מ 

בש"ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 

חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת 

אגרה

אגרת 

רישוי 

בש"ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק
הערות

5422JDFabia 1.2 TSI Ambition (105) DSG 784,73715,25399,99058,87587,895011,21904676152
*

**
70 6FR1,6953052,0009771,66300000גג צבעוני לבן

70 6FH1,6953052,0009771,66300000גג צבעוני כסף

70 PL54,2377635,0002,6584,25900000חבילת אלגנס 3 צלעות+מובילאיי

רמת אבזור Ambition כוללת כסטנדרט:

הגה כח אלקטרו-הידראולי, נ"מ ו-2 שלטי מפתח קפיץ, 4 ח"ח, מחשב דרך, 4 כריות אויר, מערכת ESC, ניטור לחץ אוויר בצמיג, פנס ערפל אחורי, מראות חשמל+מפשיר אדים, שולל (אימובילייזר) מקורי, 

משענת יד קדמית ותא אחסון, מזגן מכני מקורי, רדיו מקורי Swing וכניסת AUX, קומפוננט קדמי 2+2, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה בשלט, נעילת ילדים לדלתות אחוריות, איזופיקס,פסי הגנה, צמיגים 

R15 195/55

:Ambition-כוללת בנוסף ל (PL5 קוד) Elegance חבילת אבזור

בקרת אקלים דיגיטלית Climatronic, הגה כוח מצופה עור, לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע, 6 כריות אויר (2 נוספות לאמבישן), מערכת Mobileye, פנסי ערפל קדמיים, חישוקי סגסוגת 

 R15 195/55 R15 195/55

*   תוספת של חבילת אלגנס עשויה להעלות את המכונית לקבוצת האגרה הבאה.

** תוספת חישוקי סגסוגת עשויה להעלות את המכונית לקבוצת האגרה הבאה



3 SKODA 01/01/2015

C48מספר מחירון:

1/1/2015תאריך תוקף:

Fabia Spaceקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש"ח

מע"מ 

בש"ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 

חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת 

אגרה

אגרת 

רישוי 

בש"ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק
הערות

5452JDFabia Space 1.2 TSI Ambition (105) DSG 791,10216,398107,50062,56894,151021,51304676155

רמת אבזור Ambition כוללת כסטנדרט:

הגה כח אלקטרו-הידראולי, נ"מ ו-2 שלטי מפתח קפיץ, 4 ח"ח, מחשב דרך, 4 כ"א, מערכת ESC, ניטור לחץ אוויר בצמיג, פנס ערפל אחורי, מראות חשמל+מפשיר אדים, שולל (אימובילייזר) מקורי, משענת יד קדמית ותא 

R15 195/55 קומפוננט קדמי 2+2, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה בשלט, נעילת ילדים לדלתות אחוריות, איזופיקס,פסי הגנה, צמיגים ,AUX וכניסת Swing אחסון, מזגן מכני מקורי, רדיו מקורי



4 SKODA 01/01/2015

C48מספר מחירון:

1/1/2015תאריך תוקף:

Roomsterקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש"ח

מע"מ 

בש"ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 

חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת 

אגרה

אגרת 

רישוי 

בש"ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק
הערות

5J72J4Roomster 1.2 TSI Ambition (105) MG 591,10216,398107,50059,17392,547021,51307676304

5J72JDRoomster 1.2 TSI Ambition (105) DSG 7103,38118,609121,99072,201107,391031,79606676304

רמת אבזור Ambition כוללת כסטנדרט:

הגה כח אלקטרו-הידראולי, 4 ח"ח, מזגן מכני מקורי, נ"מ ו-2 שלטי מפתח קפיץ, פסי נשיאה בצבע שחור, מחשב דרך,  3 משענות ראש אחוריות, 4 כריות אויר, מערכת  ESC, אנטנה בגג, מראות חשמל, שולל (אימובילייזר) 

מקורי, משענת יד קדמית ותא אחסון, מושב אחורי מתקפל/מתפצל/ מתפרק, מגב ומתז אחוריים, גלגל הגה, ידית  הילוכים ובלם יד מצופים בעור, מתג לניתוק כרית אויר, חלונות כהים, ניטור לחץ אויר בצמיג, פנס ערפל 

.R15 195/55 קומפוננט קדמי 2+2, פסי הגנה, צמיגים ,AUX וכניסת Swing אחורי, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה בשלט, נעילת ילדים לדלתות אחוריות, איזופיקס, ניתוק כרית אויר קדמית, ערכת רשתות תא מטען, רדיו מקורי



5 SKODA 01/01/2015

C48מספר מחירון:

1/1/2015תאריך תוקף:

Yetiקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש"ח

מע"מ 

בש"ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 

חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת 

אגרה

אגרת 

רישוי 

בש"ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק
הערות

5L7BD5New Yeti 1.2 TSI (105) Ambition MG109,31419,676128,99067,347109,082031,79611676328

5L7BDDNew Yeti 1.2 TSI (105) Ambition DSG 7117,78821,202138,99072,276117,418031,79611676328*

5L7CDDNew Yeti 1.2 TSI (105) Elegance DSG 7122,87322,117144,99075,233122,420042,11711676330

5L7CLDNew Yeti 1.4 TSI (122) Elegance DSG 7134,73724,253158,99081,377133,734042,11712676335*

5L7CPXNew Yeti 1.8 TSI (153) 4X4 Elegance DSG 6152,11927,381179,50092,498151,300052,40414676337

95 PP21,6953052,0009771,66300000גג שחור לייטי

95 PK36,7801,2208,0004,0616,72500000גג שמש מקורי פנוראמי

רמת אבזור Ambition כוללת כסטנדרט:

הגה כח Servotronic תלוי מהירות, 4 ח"ח, נ"מ ו-2 שלטי מפתח קפיץ,  שולל (אימובילייזר) מקורי, מושב אחורי מתקפל/מתפצל/ מתפרק, מושבים קדמיים מתכווננים לגובה, מחשב דרך ו- Maxi-Dot, תא אחסון 

"Jumbo Box" עם משענת יד מתכווננת בין המושבים הקדמיים, פתחי יציאה אחוריים למזגן, Bluetooth, לחצני שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ועל מחשב הדרך, פסי נשיאה בצבע שחור, גלגל הגה, ידית 

הילוכים ובלם יד מצופים בעור, ערכת רשתות לתא מטען, מערכת ESC, ניטור לחץ אויר בצמיג, 7 כריות אויר, פנסי ערפל קדמיים ופנס ערפל אחורי, סייען תאורה, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה בשלט, נעילת 

ילדים לדלתות אחוריות, איזופיקס, ניתוק כרית אויר קדמית, רדיו מקורי Bolero, קומפוננט קדמי 2+2, מזגן בקרת אקלים דיגיטלי 2 אזורים Climatronic, משענת יד אחורית עם מחזיק כוסות, חישוקי סגסוגת קלה 

R16 215/60, משענת ראש שלישית מאחור, שטיחי בד, פסי הגנה. 

רמת אבזור Elegance כוללת בנוסף:

בקרת שיוט, כוונון גב תחתון במושבים קדמיים, תאורת צד קדמית לכניסה נוחה במראות הצד, חלונות אחוריים כהים, חיישני חניה קדמיים ואחוריים, סייע חניה, תא אחסון תחת מושב הנוסע במושב הקדמי, תא 

 .R17 225/50 Erebus אחסון למשקפיים, פסי נשיאה בצבע כסף, 9 כריות אויר, פנסי ערפל קדמיים עוקבי פניה, קומפוננט אחורי 2+2, ריפוד בד מהודר, חישוקי סגסוגת

* תוספת גג שמש עשויה להעלות את המכונית לקבוצת האגרה הבאה



6 SKODA 01/01/2015

C48מספר מחירון:

1/1/2015תאריך תוקף:

Rapidקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש"ח

מע"מ 

בש"ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 

חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת 

אגרה

אגרת 

רישוי 

בש"ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק
הערות

NH33PDRapid 1,4TSI Ambition (122) DSG 7100,83918,151118,99065,966102,421021,51307676125*

NH34PDRapid 1,4 TSI Elegance (122) DSG 7105,07618,914123,99068,612106,674031,79607676126

NH3454Rapid 1,6 TDI Elegance (90) MG116,09320,897136,99071,521115,85081,99031,79614676124

NH335DRapid 1,6 TDI Ambition (90) DSG7114,39820,592134,99070,654114,238031,79614676128

רמת אבזור Ambition כוללת כסטנדרט: 

הגה כוח אלקטרו-הידראולי, 4 ח"ח, מזגן מכני מקורי, מראות חשמל, מחשב דרך, מולטיפנקשיין - בקרת שליטה מההגה, שולל (אימובילייזר) מקורי, משענת יד קדמית, מחזיק כוסות בקונסולה המרכזית 

ולנוסעים מאחור, תא אחסון למשקפיים, משענת אחורית מתקפלת ומתפצלת, מגב אחורי, תאורה בתא מטען, נ"מ ושלט מפתח קפיץ, ספוילר אחורי בדגמי DSG 1.4, גלגל הגה, ידית הילוכים ובלם יד 

מצופים בעור, 6 כריות אויר, ניתוק כרית אויר קדמית, מערכת ESC, מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיג, מערכת Mobileye לדגמי 1.4, תאורת נהיגת יום, רדיו מקורי Swing וכניסת AUX, קומפוננט קדמי 

2+2, נעילת ילדים לדלתות אחוריות, איזופיקס, צמיגים R15 בחתך 185/60.

רמת אבזור Elegance כוללת בנוסף: 

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית, מערכת בקרת שיוט, 6 רמקולים (2 נוספים מרמת גימור Ambition), חישוקי סגסוגת קלה R16 215/45 דגם Dione לדגמי בנזין ו-R15 185/60 דגם Carme לדגמי 

דיזל. 

* תוספת חישוקי סגסוגת עשויה להעלות את המכונית לקבוצת האגרה הבאה



7 SKODA 01/01/2015

C48מספר מחירון:

1/1/2015תאריך תוקף:

Spacebackקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש"ח

מע"מ 

בש"ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 

חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת 

אגרה

אגרת 

רישוי 

בש"ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק
הערות

NH14PD=1Spaceback 1,4 TSI Style (122) DSG 7103,38118,609121,99063,730103,179031,79607676340

רמת אבזור Style כוללת: 

הגה כוח אלקטרו-הידראולי, 4 ח"ח, מראות חשמל, מחשב דרך, מולטיפנקשיין - בקרת שליטה מההגה, שולל (אימובילייזר) מקורי, משענת יד קדמית, מחזיק כוסות בקונסולה המרכזית ולנוסעים מאחור, 

מגב אחורי, תאורה בתא מטען, נ"מ ושלט מפתח קפיץ, 6 כריות אויר, ניתוק כרית אויר קדמית, מערכת Mobileye, מערכת ESC, מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיג, תאורת נהיגת יום, מערכת מולטימדיה 

 R17 (התקנה מקומית), נעילת ילדים לדלתות אחוריות, איזופיקס, גג שמש פנוראמי, מערכת בקרת אקלים דיגיטלית, מערכת בקרת שיוט, 6 רמקולים, חישוקי סגסוגת קלה BT-הכוללת מסך מגע, ניווט ו

215/40 דגם Camelot, מושבי ספורט, חלונות אחוריים כהים, פנסי ערפל מושחרים קדמיים, פנסים אחוריים מוכהים, דלת תא מטען משולבת זכוכית, מראות צד בצבע שחור, ספוילר על חלון אחורי



8 SKODA 01/01/2015

C48מספר מחירון:

1/1/2015תאריך תוקף:

Octaviaקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש"ח

מע"מ 

בש"ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 

חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת 

אגרה

אגרת 

רישוי 

בש"ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק
הערות

5E33DDNew Octavia 1.2 TSI Ambition (105) DSG7112,70320,287132,99073,086114,195031,79607676212

5E34DDNew Octavia 1.2 TSI Elegance (105) DSG7117,37321,127138,50075,805118,790100,00031,79607676214*

5E33LDNew Octavia 1.4 TSI Ambition (140) DSG7119,48321,507140,99079,384121,981031,79604676218

*

**

5E34LDNew Octavia 1.4 TSI Elegance (140) DSG7124,15322,347146,50082,103126,576107,65042,11704676235

5E34PDNew Octavia 1.8 TSI Elegance (180) DSG7131,34723,643154,99085,791133,415042,11705676142

*

***

5E3434New Octavia 1.6 TDI Elegance (105) MG144,05925,931169,99087,959143,441107,99052,40414676132

5E343DNew Octavia 1.6 TDI Elegance (105) DSG7151,27127,229178,50092,089150,506117,99052,40414676132

5E338CNew Octavia 2.0 TDI Special (150) DSG6161,44129,059190,50098,755160,862119,99052,40414676203

5E348CNew Octavia 2.0 TDI Elegance (150) DSG6177,54231,958209,500108,308176,602135,99063,35614676135

5E36S5New Octavia 2.0 TSI RS (220) MG6177,95832,032209,990109,716177,565063,35612676242

5E36SCNew Octavia 2.0 TSI RS (220) DSG6185,58533,405218,990114,325185,149063,35612676242

82 PH95,9321,0687,0003,5855,89900000גג שמש מקורי

82 PDEKESSY- AMBITION-2,7975033,3001,8382,85000000מפתח חכם ל

82 7X12,2884122,7001,4312,29800000חיישני חניה אחוריים מקוריים לאמבישן

82 PHB Climatronic- 3,0515493,6001,9073,06300000מערכת בקרת אקלים לאמבישן

82 4L14247650039848800000מראה פנימית כוללת חיישן לחות לאמבישן

82 PK9תאורת נסיעת יום+LED+AFS+מתזים+Bi-Xenon7,0341,2668,3004,1936,96700000

82 PW81,2712291,5007561,25800000פנסי ערפל קדמיים מושחרים לאמבישן בלבד

82 PW91,2712291,5009501,34900000פנסי ערפל קדמיים עוקבי פניה מושחרים לאלגנס בלבד

82 PH01,2712291,5009081,33000000חלונות אחוריים כהים לאמבישן

82 PLB9,3221,67811,0005,5699,23900000ריפודי עור לאלגנס בלבד

82 PJ3לאמבישן/אלגנס Teron R17 225/45 3,8146864,5002,2773,77900000חישוקי סגסוגת מסוג

82 PJA1010000000צמיג רזרבי זמני

82 4L6 ל-1.8 בלבד Special Eddition 9,3221,67811,0005,3209,12200000חבילת

82 7X56,0171,0837,1003,5945,96300000סייען חניה

82 9S6צבעוני Maxi-Dot1,6953052,0001,4801,89900000

82 RA3

מערכת שמע מסוג Canton הכוללת 10 רמקולים,אקולייזר דיגיטלי 

2,9665343,5001,7932,94900000וסאב וופר

יש למכור את 2 הקודים ביחד. לא ניתן 

למכור בנפרד

יש למכור את 2 הקודים ביחד. לא ניתן 

למכור בנפרד

יש למכור את 2 הקודים ביחד. לא ניתן 

למכור בנפרד

יש למכור את 2 הקודים ביחד. לא ניתן 

למכור בנפרד

רמת אבזור Ambition כוללת כסטנדרט:

הגה כח Servotronic תלוי מהירות, 4 ח"ח, מזגן מקורי, 3 משענות ראש אחוריות, מראות חשמל, שולל (אימובילייזר) מקורי, משענת יד קדמית ותא אחסון, מחשב דרך, צג נתונים דיגיטלי Maxi Dot, מושב אחורי מתקפל/מתפצל, מגב ומתז אחוריים, נ"מ ו-2 שלטי 

מפתח קפיץ, גלגל הגה, ידית הילוכים ובלם יד מצופים בעור, מולטיפנקשיין - בקרת שליטה מההגה על מחשב הדרך, מערכת הרדיו והדיבורית, BT, MDI, פתח יציאה אחורי למיזוג, 7 כריות אויר, ניתוק כרית אויר קדמית, מערכת ESC, ניטור לחץ אוויר בצמיג, פנס 

ערפל אחורי, מערכת Start-Stop, רדיו מקורי Bolero הכולל מסך מגע, שקע AUX, קומפוננט קדמי 4+4, ערכת רשתות תא מטען, תא אחסון למשקפיים, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה בשלט, נעילת ילדים לדלתות אחוריות, איזופיקס, בקרת שיוט, צמיגים R16 בחתך 

.205/55

:Ambition-כוללת בנוסף ל Elegance רמת אבזור

מזגן בקרת אקלים דיגיטלי 2 אזורים Climatronic, פנסי ערפל קדמיים, משענת יד אחורית מתקפלת עם גישה לתא מטען במצב מקופל,חלונות אחוריים כהים, כוונון גב תחתון במושבים הקדמיים, מושב נוסע מתכוונן לגובה, מראות צד מתקפלות חשמלית, תאורת 
.Velarum מדגם R16 205/55 מראה קדמית+חיישן לחות, חישוקי סגסוגת קלה ,CatVision צד קדמית לכניסה נוחה מובנית במראות הצד, מערכת תאורה פנימית מסוג

:Elegance-1.8 כוללת בנוסף לTSI למנוע Special Edition חבילת אבזור

.TERON מסוג R17 225/45 תאורת לד משולבת בפנסים הקדמיים, ריפודי עור משולב בד, פנסי ערפל קדמיים מושחרים, חבילת כרום, מראה פנימית מתכהה אוטומאטית, חישוקי סגסוגת ,AFS עם תאורה מסתגלת BI-XENON פנסים מסוג

:Ambition-2.0  כוללת בנוסף לTDI Special רמת אבזור

.ILIAS מסוג R16 205/55 ריפודי עור משולב בד, מושב נוסע מתכוונן לגובה, כוונון גב תחתון במושבים הקדמיים, משענת יד אחורית בעלת גישה לתא מטען במצב מקופל, חישוקי סגסוגת

:Elegance-2.0 כוללת בנוסף לTDI רמת אבזור

גג שמש חשמלי, מושבי עור, חיישני חניה אחוריים, מושב נהג חשמלי עם זיכרון, התראת עייפות, פנסים מסוג BI-XENON עם תאורה מסתגלת AFS, פנסי לד, מראה מרכזית ומראות צד מתכהות למניעת סנוור, פנסי ערפל קדמיים מושחרים, מערכת מתזים לפנסי 
ILIAS מסוג R16 205/55 חישוקי סגסוגת ,KESSY ,חזית

:Elegance-כוללת בנוסף ל RS רמת אבזור

גג שמש חשמלי,  חיישני חניה אחוריים, פנסים מסוג BI-XENON עם תאורה מסתגלת AFS, תאורת לד משולבת בפנסים הקדמיים, צמד אגזוזים מכרום, כיסויי מתכת לדוושות הרכב, לחצני שליטה מגלגל ההגה על ההילוכים, ריפוד מושבים בשילוב של עור,עור 
XTREME מסוג R19 225/35 מלאכותי ובד עם תפרים אדומים, מערכת בחירת מצב ביצועים (ידני בלבד), חישוקי סגסוגת

*     תוספת גג שמש עשויה להעלות את המכונית לקבוצת האגרה הבאה

**   תוספת חישוקי סגסוגת עשויה להעלות את המכונית לקבוצת האגרה הבאה

***  תוספת חבילת ספיישל אדישן עשויה להעלות את המכונית לקבוצת האגרה הבאה
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C48מספר מחירון:

1/1/2015תאריך תוקף:

Octavia Spaceקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש"ח

מע"מ 

בש"ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 

חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת 

אגרה

אגרת 

רישוי 

בש"ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק
הערות

5E53DDNew Octavia Space 1.2 TSI Ambition (105) DSG7114,83120,669135,50074,284116,269031,79607676212*

5E54DDNew Octavia Space 1.2 TSI Elegance (105) DSG7119,48321,507140,99076,986120,844031,79607676214*

5E53LDNew Octavia Space 1.4 TSI Ambition (140) DSG7121,61021,890143,50080,583124,055042,11704676218

5E54LDNew Octavia Space 1.4 TSI Elegance (140) DSG7126,26322,727148,99083,285128,630042,11704676235

5E56S5New Octavia Space 2.0 TSI RS (220) MG6182,19532,795214,990112,180181,733063,35612676242

5E56SCNew Octavia Space 2.0 TSI RS (220) DSG6189,40734,093223,500116,378188,829063,35612676242

83 PH86,3561,1447,5003,7606,28200000גג שמש פנוראמי מקורי

83 PDEKESSY- AMBITION-2,7975033,3001,8382,85000000מפתח חכם ל

83 7X12,2884122,7001,4312,29800000חיישני חניה אחוריים מקוריים לאמבישן

83 PHB Climatronic- 3,0515493,6001,9073,06300000מערכת בקרת אקלים לאמבישן

83 4L14247650039848800000מראה פנימית כוללת חיישן לחות לאמבישן

83 PK9Bi-Xenon+מתזים+LED+AFS+7,0341,2668,3004,1936,96700000תאורת נסיעת יום

83 PW81,2712291,5007561,25800000פנסי ערפל קדמיים מושחרים לאמבישן בלבד

83 PW91,2712291,5009501,34900000פנסי ערפל קדמיים עוקבי פניה מושחרים לאלגנס בלבד

83 PLB9,3221,67811,0005,5699,23900000ריפודי עור לאלגנס בלבד

83 PJ3לאמבישן/אלגנס Teron R17 225/45 3,8146864,5002,2773,77900000חישוקי סגסוגת מסוג

83 PJA1010000000צמיג רזרבי זמני

83 7X56,0171,0837,1003,5945,96300000סייען חניה

83 9S6צבעוני Maxi-Dot1,6953052,0001,4801,89900000

מערכת שמע מסוג Canton הכוללת 10 רמקולים,אקולייזר 

יש למכור את 2 הקודים ביחד. 

לא ניתן למכור בנפרד

יש למכור את 2 הקודים ביחד. 

לא ניתן למכור בנפרד

יש למכור את 2 הקודים ביחד. 

לא ניתן למכור בנפרד

יש למכור את 2 הקודים ביחד. 

לא ניתן למכור בנפרד

83 RA3

מערכת שמע מסוג Canton הכוללת 10 רמקולים,אקולייזר 

2,9665343,5001,7932,94900000דיגיטלי וסאב וופר

רמת אבזור Ambition כוללת כסטנדרט:

הגה כח Servotronic תלוי מהירות, 4 ח"ח, מזגן מקורי, 3 משענות ראש אחוריות, מראות חשמל, שולל (אימובילייזר) מקורי, משענת יד קדמית ותא אחסון, מחשב דרך, צג נתונים דיגיטלי Maxi Dot, מושב אחורי מתקפל/מתפצל, מגב ומתז 

אחוריים, נ"מ ו-2 שלטי מפתח קפיץ, פסי נשיאה בצבע שחור, גלגל הגה ידית הילוכים ובלם יד מצופים בעור, מולטיפנקשיין - בקרת שליטה מההגה על מחשב הדרך, מערכת הרדיו והדיבורית, BT, MDI, פתח יציאה אחורי למיזוג, 7 כריות 

אויר, ניתוק כרית אויר קדמית, מערכת ESC, ניטור לחץ אוויר בצמיג, פנס ערפל אחורי, מערכת Start-Stop, רדיו מקורי Bolero הכולל מסך מגע, שקע AUX, קומפוננט קדמי 4+4, ערכת רשתות תא מטען, תא אחסון למשקפיים, משענת יד 

אחורית מתקפלת עם גישה לתא מטען במצב מקופל, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה בשלט, נעילת ילדים לדלתות אחוריות, איזופיקס, בקרת שיוט, צמיגים R16 בחתך 205/55.

רמת אבזור Elegance כוללת בנוסף:

מזגן בקרת אקלים דיגיטלי 2 אזורים Climatronic, פנסי ערפל קדמיים, כוונון גב תחתון במושבים הקדמיים, מושב נוסע מתכוונן לגובה, מראות צד מתקפלות חשמלית, תאורת צד קדמית לכניסה נוחה מובנית במראות הצד, מערכת תאורה 
.Velarum מדגם R16 205/55 חלונות אחוריים כהים, מראה קדמית+חיישן לחות, חישוקי סגסוגת קלה ,CatVision פנימית מסוג

:Elegance-כוללת בנוסף ל RS רמת אבזור

גג שמש חשמלי,  חיישני חניה אחוריים, פנסים מסוג BI-XENON עם תאורה מסתגלת AFS, תאורת לד משולבת בפנסים הקדמיים, צמד אגזוזים מכרום, כיסויי מתכת לדוושות הרכב, לחצני שליטה מגלגל ההגה על ההילוכים, ריפוד מושבים 
XTREME מסוג R19 225/35 בשילוב של עור,עור מלאכותי ובד עם תפרים אדומים, מערכת בחירת מצב ביצועים, חישוקי סגסוגת

*  תוספת גג שמש עשויה להעלות את המכונית לקבוצת האגרה הבאה
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C48מספר מחירון:

1/1/2015תאריך תוקף:

Superbקבוצת דגם:

קוד הדגם / 

תוספת מקורית
תאור הדגם

מחיר מלא 

בש"ח

מע"מ 

בש"ח

מחיר מלא 

כולל מע"מ

מחיר 

דיפלומט 

בש"ח

מחיר עולה 

חדש כולל 

מע"מ בש"ח

מחיר 

מונית/סיור 

ותיור כולל 

קבוצת 

אגרה

אגרת 

רישוי 

בש"ח

קבוצת 

זיהום

קוד לוי 

יצחק
הערות

3T42LD=5New Superb 1.8 TSI (160) Ambition DSG 7150,83927,151177,99091,808150,071052,40413676232

3T43LD=5New Superb 1.8 TSI (160) Elegance DSG 7165,24629,744194,990100,186164,243052,40413676234

3T43NC=5New Superb 2.0 TSI (200) Elegance DSG 6184,73733,253217,990111,540183,420063,35614676238

3T43NC=6New Superb 2.0 TSI (200) Elegance DSG 6186,43233,558219,990112,509185,080063,35614676238

3T439CNew Superb 2.0 TDI CR (170) Elegance DSG 6190,25434,246224,500113,298188,161063,35615676246

90 4A43,3906104,0002,1613,42400000חימום מושבים קדמיים+אחוריים עם בקרה ושליטה נפרדות

90 PH05,9321,0687,0003,7035,95400000גג שמש חשמלי פנימי מקורי

90 PH18,4751,52510,0005,4358,57400000גג שמש סולארי

90 PJ2Trifid R17 225/45 1,6953052,0001,1041,72300000חישוקי סגסוגת מסוג

90 PJ3Trinity R18 225/40 3,3906104,0002,1573,42200000חישוקי סגסוגת מסוג

90 PK8KESSY 2,9665343,5001,9833,03900000מפתח חכם

90 PL11010000000ריפוד עור מלא משולב עור מלאכותי באלגנס

רמת אבזור Ambition כוללת כסטנדרט: 

הגה כח Servotronic תלוי מהירות, 4 ח"ח, נ"מ ו-2 שלטי מפתח קפיץ,  שולל (אימובילייזר) מקורי, מולטיפנקשיין - בקרת שליטה מההגה, מראות חשמל בצבע הרכב + מפשיר + קיפול חשמלי בשלט, בקרת שיוט, מחשב דרך וצג נתונים MaxiDot, גלגל 

הגה ,ידית הילוכים ובלם יד מצופים בעור, פסי הגנה, פסי קישוט כרום על מסגרת חלון דלת תא מטען,דיפון פנימי דמוי אלומיניום, מערכת ESC, ניטור לחץ אויר בצמיג, 7 כריות אויר, ניתוק כרית אויר קדמית, פנסי ערפל קדמיים, פנס ערפל אחורי, שקע 

12V קדמי ובתא מטען, סייען תאורה, מרימי שמשות בלחיצה ארוכה בשלט, נעילת ילדים לדלתות אחוריות, איזופיקס, רדיו מקורי Bolero, קומפוננט קדמי ואחורי 4+4, מזגן בקרת אקלים דיגיטלי 2 אזורים Climatronic, פתח יציאה אחורי למיזוג, משענת 

יד קדמית ואחורית, חיישני חניה אחוריים, מנגנון TwinDoor לפתיחת תא מטען, מושבי נהג ונוסע מתכווננים לגובה, כוונון גב תחתון במושבים קדמיים, 3 משענות ראש אחוריות, שעון דיגיטלי, תאורת פנים קדמית ואחורית, תאורה במראות סוככי השמש, 

.R16 205/55 Helix לדגמי דיזל, חישוקי סגסוגת Start-Stop מערכת

יש למכור עם קוד PJA צמיג 

רזרבי זמני בלבד

.R16 205/55 Helix לדגמי דיזל, חישוקי סגסוגת Start-Stop מערכת

רמת אבזור Elegance כוללת בנוסף:

מושבים חשמליים קדמיים, מושב נהג על 3 זכרונות, מראות צד עם זיכרון, סייען חניה משופר, מערכת וילונות אחוריים, פנסי LED, פנסי Bi-Xenon עם מערכת אורות AFS ומתזים, חיישני חנייה קדמיים, 9 כריות אויר, ריפודי עור משולב עור מלאכותי, 

.R17 225/45 Twister דיפוני פנים דמויי עץ,פסי קישוט כרום חיצוניים בדלתות, חיישן גשם, סיייע אורות, ידית שליטה מההגה על הרדיו, חישוקי סגסוגת

רמת אבזור סופרב TSI 2.0 בנזין כוללת בנוסף ל-Elegance (גרסה 5):

.KESSY הממוקמים מאחורי גלגל ההגה, מערכת מפתח חכם DSG חלון בגג, ספוילר אחורי לדלת תא מטען, שליטה על הילוכי ,R18 225/40 Luxon חישוקי סגסוגת

רמת אבזור סופרב TSI 2.0 בנזין כוללת בנוסף ל-Elegance (גרסה 6):

חישוקי סגסוגת R18 225/40 Luxon, גג שמש סולארי, דיפוני פנים בצבע כסף, שליטה על הילוכי DSG הממוקמים מאחורי גלגל ההגה, ספוילר אחורי לדלת תא מטען,

.KESSY מערכת מפתח חכם

* תוספת של גג שמש  עשוייה להעלות את הרכב לקבוצת האגרה הבאה.


