
Prisliste

ŠKODA SCALA 2020-modell

Style 5-dørs

1,0 TSI 95 Hk 280 200

1,0 TSI 115 Hk 7-trinns DSG (automatgir) 313 700

Harald A. Møller AS

Kundepriser i NOK per 28.06.2019 Oslo

Prisene er veil. kundepris inkl. registreringsavgift, vrakpant, 25% mva. Tlf. 24 03 33 00

inklusive frakt/leveringsomkostninger levert Oslo www.skoda.no

Det tas forbehold om trykkfeil og rett til endringer forbeholdes 0



Utstyrsoversikt

ŠKODA SCALA 2020-modell

Sikkerhetsutstyr Style

3-punkts sikkerhetsbelte i midten bak ●
5 hodestøtter med høydejustering foran (Sportssetene har faste hodestøtter) og sideplasser bak ●
ABS/HBA - blokkeringsfrie bremser med nødbremseassistent ●
ASR - antispinn, MSR - motorbremsregulering, ESC - antiskrens, TSA - tilhengerstabilisator ●
Adaptiv cruisecontrol med Front assist og fotgjengergjenkjenning ●
Barnesikring på dørene bak ●
Beltevarsling på fører- og passasjersete ●
Blindsonevarsler og Lane assist ●
Drivstoffkutt ●
Fjernlysassistent ●
Fotgjengerbeskyttelse ●
Hodekollisjonsputer foran og bak ●

●
Høytsittende 3. bremselys bak ●
Isofix passasjerplass foran og ytterplasser bak ●
Knekollisjonspute fører ●
Kollisjonsputer på fører og passasjerside med deaktivering av passasjerkollisjonspute ●
Multikollisjonsbrems ●
Oppvarmede spylerdyser på frontruten ●
Pre-crash kollisjonsbeskyttelse (Crew protect) ●
Rom for refleksvest i dørene ●
Sidekollisjonsputer foran og bak ●
Sikkerhetskarosseri med deformasjonssoner og stålbjelker i sidedører ●
Strømkutt av utvalgte kretser - Automatisk åpning av dører, varselblink og interiørlys går på ●
Surrekroker for sikring av last ●
Tretthetsvarsler ●
TPM, dekktrykkskontroll ●

Eksteriør - Utvendig utstyr Style

Aerovisker på frontruten med regnsensor, visker på bakruten ●
Elektrisk justerbare, oppvarmede og foldbare utvendige speil med aut. dimming ●
Hill hold, hjelp til bakkestart ●
Lakkerte støtfangere og utvendige speil ●
LED hovedlys med hjørnelys og spyler, LED kjørelys ●
LED tåkelys foran og LED baklys med animerte blinklys bak ●
Lyktespylere med varsellampe for lav spylerstand ●
Lysassistent med "Coming and leaving home" ●
Parkeringssensorer bak inkludert autmatisk bremsing og Rear Traffic Alert ●
Tonet glass i alle vinduer ●

Felger og dekk

Alaris aluminiumsfelg med 

205/55 R16

Interiør - Innvendig utstyr Style

Automatisk avblendbart innvendig speil ●
2 USB-C foran og bak (bak med bare lading) ●
Bagasjeromstildekning, belysning, 12V-uttak og kroker for handleposer og nett i bagasjerom ●
Brilleholder i taket ●
Care Connect 1 år med Proactive Service, Remote Access og SOS-knapp ●
Climatronic helautomatisk klimaanlegg med fuktighetssensor, pollenfilter og kjøling av hanskerom ●
Dekkreparasjonssett uten jekk ●
Delt, nedfellbar bakseterygg ●
Elektriske vinduer foran og bak ●
Fjernbetjent sentrallås med Easy start og automatisk startsperre ●
Forberedelse for hengerfeste ●
GreenTec (start/stopp-automatikk med deaktivering, gjenvinning av motorbremseenergi) ●
Gulvmatter i stoff ●
Handsfree Bluetooth ●
Hanskerom med lys og kjøling og rom under forsetene ●
Hastighetsavhengig servostyring ●
Høydejusterbart førersete og passasjersete med korsryggstøtte ●
Innvendig dekor i "Copper Brushed" med lister i krom ●
Instrumenter med turteller og digitalur ●
Interiørpakke (søppelbøtte i høyre fordør, foldebord på forseteryggene) ●
Isskrape på tanklokk ●
Justerbart ratt i høyde- og lengderetning ●
Koppholder og oppbevaringrom mellom forsetene ●
Leselys foran og forsinkelse av kupélys ●
Maxi-dot, stor kjørecomputer med utvendig temperaturmåler ●
Midtarmlene bak med koppholder ●
Midtarmlene foran, justerbart med oppbevaringsrom, luftdyser til baksete ●
Multifunksjonsratt i skinn med 3 eker og styring av radio og telefon ●
Nett i bagasjerom og oppbevaringsrom bak hjulhus ●
Oppbevaringslommer på forseteryggene ●
Oppbevaringsrom i fordørene og bakdørene med flaskeholder ●
Oppvarmede forseter ●
Paraply i dør venstre side ●
Radio Bolero med 8'' skjerm, DAB+ og 8 høyttalere ●
SmartLink  1) ●
Vendbar bagasjeromsmatte ●

Variabelt bagasjeromsgulv (avtagbart) ●

1) SmartLink er kompatibel med MirrorLink, Android Auto og Apple Carplay. OBS! Mobilen må ha den korrekte telefonoppdateringen for at dette 

skal fungere. Hør med din mobiltelefonleverandør for når den nødvendige oppdateringen er tilgjengelig. 

 23.05.2019 Rett til endringer uten forutgående varsel forbeholdes.

● = Standard

Høydejusterbare sikkerhetsbelter foran og aktive beltestrammere med kraftbegrensere foran og bak



Prisliste ekstrautstyr

ŠKODA SCALA 2020-modell

Fabrikkmonterte utstyrspakker Style

Transportpakke - Foldbart hengerfeste, elektrisk bakluke, Kessy 10 500

Vinterpakke - Oppvarmet multifunksjonsratt, setevarme bak, delingsnett  2) 3 500
Komfortpakke - Seter i skinn/suedia/kunstskinn, elektrisk førersete, kunstskinn på dørene, 

SunSet, parkeringsassistent 3) 18 900
Emotion - Panoramatak (fast, med sjalusi), utvidet glassfelt på bakluken, sort spoiler på 

bakruten, sorte speilkapper  4) 9 600
Amundsen navipakke - Amundsen navigasjon med Infotainment Online og 9,2’’ skjerm, 

Digitalt instrumentpanel, Phone box og Ryggekamera 16 800
Dynamic - Sportsseter, sportspedaler, sort taktrekk, sportsratt, "Black dots" dekor og hvit 

ambientbelysning  2)  5) 6 100

Fabrikkmontert ekstrautstyr Style

Metallic lakk/Perleeffekt 4 800

Velvet Red metallic 7 500

Candy White, Steel Grey og Corrida Red 2 900

17" Stratos aluminiumsfelg med 205/50R17 dekk 3 600

17" Propus Aero aluminiumsfelg med 205/50R17 dekk 5 900

18" Vega aluminiumsfelg med 205/45R18 dekk 7 800

18" Vega Aero aluminiumfelg med 205/45R18 dekk 9 900

Alarm 2 700

Bad-road, forhøyet understell  1) 1 600

Beige stoffseter 1 400

DMS (Driving Mode Select) 1 300

Delingsnett 1 300

Foldbart passasjersete foran  5) 1 100

Kromlist under sideruter 1 800

Innvendig ambient-lys, hvitt, kobber eller rødt 2 100

Innvendig dekor Latice med hvitt ambient-lys 2 400

Oppvarmet baksete 1 900

Oppvarmet frontrute 2 400

Oppvarmet ratt / med paddles 1600/2600

Parkeringssensorer foran 3 600

Phonebox med trådløs lading 3 300

Reservehjul, stålfelg og jekk 1 300

Ryggekamera med spyler 3 100

ŠKODA lydsystem 5 100

Sort taktrekk (til beige setetrekk) 1 000

Sport Chassis Control med DMS 5 000

SunSet, ekstra mørke ruter bak 1 800

Utvidet garanti 5 år/150.000 km 5 000

1) Ikke i kombinasjon med 18" felg

2) Vinterpakke og Dynamic kan ikke kombineres

3) Ikke foldebord og rom under førersetet

4) Uten brilleholder i taket

5) Dynamic og Comfort kan ikke kombineres med foldbart passasjersete

Kundepriser i NOK per 28.06.2019
Det tas forbehold om trykkfeil og rett til endringer forbeholdes



Registreringsavgift og CO2-utslipp

ŠKODA SCALA 2020-modell

 

Miljø-

Style merking Avgift NOx NEDC WLTP

1,0 TSI 95 Hk E 63 893 29,3 114 -
1,0 TSI 115 Hk 7-trinns DSG (automatgir) E 66 824 27,6 116 -

Miljømerking er gjeldende fra 01.06.17 og baserer seg på NEDC CO2-verdi

WLTP CO2-verdi vil påvirkes av tilvalgt ekstrautstyr Harald A. Møller AS
Registreringsavgift i NOK pr 28.06.2019 Oslo
Registringsavgiften beregnes av NEDC CO2-verdi som er omregnet fra WLTP typegodkjenningsdata Tlf. 24 03 33 00
Avgiften inkluderer vrakpant www.skoda.no
Det tas forbehold om trykkfeil 0

CO2-utslipp


