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JÍZDA VAŠÍ VOLBY
Volby, které učiníme, tvoří náznaky,
které odhalují něco o tom, kým jsme.
Volby mohou být těžké. Mohou být
i jednoduché. Ale nikde si je neužijete
tak jako v kabině vozu ŠKODA FABIA.
Pokud se rozhodnete zaujmout jasné
stanovisko, je tu pro Vás nová FABIA,
nově vyladěná a s novým designem.
Jedinečný „krystalický“ design značky
ŠKODA způsobí, že se za ní každý ohlédne.
Živé kombinace barev střechy a karoserie
Colour Concept Vám dají možnost vyjádřit
svým vozem vlastní osobnost. LED světla
Vám posvítí na cestu a osvětlí i naše zaujetí
pro nejnovější technologie.

A i když je FABIA díky kompaktním rozměrům
stále dost agilní pro městský provoz, nabízí
uvnitř dostatek prostoru jak pro cestující,
tak i jejich zavazadla. A jako vždy tu jsou
chytré detaily Simply Clever, které dělají
z modelu FABIA jednu z nejchytřejších voleb
na čtyřech kolech.
FABIA je dalším příkladem naší filozofie,
kterou je vyrábět skvěle navržené vozy,
s nimiž je stejná radost jezdit, jako tomu
bylo kdysi dávno, když jsme začínali.
To je Simply Clever. Taková je ŠKODA.

DESIGN
EXTERIÉRU
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JASNÉ TÉMA
K HOVORU

Design

Nezaměnitelná. Nepřehlédnutelná.
S novou maskou chladiče a novým designem
předního i zadního nárazníku, novými
světlomety a na přání dodávanou LED
technologií dává nová FABIA svůj
příjezd najevo na každém rohu.

DESIGN EXTERIÉRU
Nová FABIA vyzařuje svěží,
elegantní styl s nově navrženým
exteriérem, který zdůrazňuje
krystalický designový jazyk.
Přední světlomety, maska chladiče
a přední nárazník vytvářejí
harmonický celek, zatímco
ostře řezané rysy dávají vozu
dravost a dynamiku.

VERZE COMBI
Pokud chcete být
připraveni na všechno,
co Vám život může
připravit, je nová
FABIA Combi přesně
tím, co potřebujete.
Kompaktní vůz
s vyváženými
proporcemi svěžím
způsobem kombinuje
prostor s elegancí.
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DESIGN PŘEDNÍCH
SVĚTLOMETŮ A MLHOVEK
Krystalický designový
jazyk značky ŠKODA má
velký vliv na osvětlení
vozu. Přední světlomety
a mlhovky mají tvary s ostrými
hranami. Světlomety navíc
obsahují integrované
krystalické dekorativní prvky,
které odkazují na krásu
českého broušeného křišťálu.

DESIGN ZADNÍCH SVĚTEL A ODRAZEK
Nová FABIA má pozoruhodný světelný
podpis. Zadní světla zasahují do boku
vozu, takže jej osvětlují i z profilu.
Odrazky umístěné v zadním nárazníku
zlepšují viditelnost vozu.

Design

PANORAMATICKÁ STŘECHA
Atraktivitu vozu může podtrhnout
panoramatická střecha, která se táhne
od čelního skla až ke střešnímu spoileru
a přináší Vám pocit svobody a ještě většího
vnitřního prostoru.

PŘEMALUJTE MĚSTO NA ČERNO.
NEBO NA ZELENO. NEBO OBOJÍ.
Barvy, které si vyberete, o Vás mnohé vypovídají. Naznačují, kdo doopravdy jste.
A když si vyberete jednu z mnoha kombinací Colour Concept, můžete svoji
individualitu nosit s hrdostí.

DESIGN
SVĚTLOMETŮ
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ZÁŘE V TEMNOTÁCH
Sofistikovaný design světlometů přispívá jak k emocionálnímu
charakteru vozu, tak i k Vaší bezpečnosti. Noční cesty
se změní v radost. Vrcholem nabídky je kompletní LED
systém bez jakéhokoliv kompromisu ve formě nebo funkci.

LED ZADNÍ SVÍTILNY
A ODRAZKY
Známé osvětlení ve tvaru
C je typickým prvkem
značky ŠKODA.
Kromě toho mohou být
zadní světla vybavena
LED technologií.
Dalším užitečným prvkem
jsou odrazky umístěné
v zadním nárazníku,
které přispívají k lepší
viditelnosti vozu.

Design

LED PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Každá nová FABIA je vybavena předními
světlomety s nepřehlédnutelnými
proužky LED pro denní svícení.
Vrcholná varianta používá výhradně LED
technologii. LED světlomety zahrnují
také funkci přisvěcování do zatáčky.

DESIGN
INTERIÉRU

JAKO DOMA,
AŤ UŽ JSTE KDEKOLIV
Prostorný a přitom útulný interiér je plný kvalitních
materiálů a precizního zpracování, kamkoliv se podíváte.
To z tohoto vozu dělá skvělé místo, kde trávit čas.
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ZŮSTAŇTE SVĚŽÍ,
ZŮSTAŇTE V POHODLÍ

Odpoutejte se od chaosu, jakmile za sebou zavřete
dveře. Nové dekory palubní desky, nové varianty
čalounění a celá řada vylepšení zajistí, že budete
v pohodlí a mít věci pod kontrolou.

Design

STYL A FUNKČNOST
Nová FABIA nabízí širokou paletu
dekoračních lišt a čalounění s ozdobným
prošíváním. Stylové detaily jsou doplněny
o perfektní funkčnost. Palubní deska
s nově navrženým přístrojovým panelem
je prakticky rozvržena tak, abyste se za
volantem snadno a rychle zorientovali.

KONEKTIVITA
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ŠKODA CONNECT:
VEZMĚTE SI ONLINE
SVĚT S SEBOU

CARE CONNECT – VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
– POSLEDNÍ PARKOVACÍ POZICE
Zjistěte přesnou polohu Vašeho vozu,
ať už jste kdekoliv. ŠKODA Connect
zobrazí ve Vašem telefonu adresu,
čas a datum, kde a kdy jste zaparkovali.

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – ECALL
Pokud na cestách dojde ke krizové situaci,
je automaticky provedeno SOS volání.
Systém lze také aktivovat manuálně, stisknutím
červeného tlačítka ve stropním panelu.

Být plně a permanentně online znamená, že máte nejen
přístup k zábavě a informacím, ale také možnost získat
na cestách asistenci. ŠKODA Connect je Vaší branou
do světa neomezených komunikačních možností.

SMARTLINK+
Se systémem SmartLink+
infotainment vozu umožňuje
řidiči bezpečně používat svůj
telefon i za jízdy. Navíc jsou
s MirrorLink®, Apple CarPlay*
nebo Android Auto* kompatibilní
všechny nainstalované aplikace,
které byly certifikovány jako
bezpečné pro automobily.
Systém SmartLink+ Vám také
umožní odeslat provozní data
automobilu přes kabel do Vašeho
chytrého telefonu.
To Vám dá přístup k zajímavým
informacím o Vaší jízdě, jako jsou
data o spotřebě, jízdní dynamice
nebo servisní informace.

ŠKODA CONNECT
Tato nabídka zahrnuje dva typy služeb. Infotainment Online
nabízí informace o provozu v reálném čase a mnoho dalšího,
Care Connect se soustředí na pomoc a bezpečí, přičemž
umožňuje vzdálený přístup a ovládání vozidla. Nabízí také
asistenci v jakékoliv situaci, kdy byste ji mohli potřebovat.

CARE CONNECT – VZDÁLENÝ PŘÍSTUP
– JÍZDNÍ DATA
Informace o Vaší cestě, jako je průměrná
spotřeba, průměrná rychlost, vzdálenost
nebo čas jízdy, jsou ukládány. Můžete si
zobrazit Vaše osobní údaje o jízdě a mít
tak přehled o všech Vašich cestách.

POČASÍ
Nenechte si ujít zprávy
o počasí pro místo,
kde se právě nacházíte
nebo kam se chystáte,
včetně detailní předpovědi
a varování před srážkami.

INFOTAINMENT ONLINE – DOPRAVNÍ INFORMACE
Aktuální informace o dopravní situaci mohou být rozhodující pro včasné
a bezpečné dosažení cíle Vaší cesty. Díky informacím o opravách na silnicích,
případných nehodách a zácpách můžete včas reagovat na nastalou situaci
a zvolit alternativní trasu, kterou Vám systém nabídne. Lokální informace
o případném nebezpečí během cesty Vás také upozorní například na obtížně
sjízdné silnice nebo na omezenou viditelnost.

Konektivita

Konektivita

*Funkce Apple CarPlay
a Android Auto nejsou na českém
trhu v době tisku katalogu
oficiálně podporovány externími
poskytovateli.
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SWING / SWING PLUS
Rádio Swing s 6,5“ barevnou
dotykovou obrazovkou je
nabízeno ve dvou úrovních.
Základní verze obsahuje kromě
funkce rádia také sloty na
USB a SD kartu. Kromě funkcí
základní verze Swing nabízí
Swing Plus také Bluetooth
a SmartLink+. Pro Swing Plus
je standardem rovněž ŠKODA
Surround se 6 reproduktory.

USB KONEKTORY
V zadní části loketní opěrky
najdete dva USB sloty,
které umožňují nabíjení
mobilních telefonů.

AMUNDSEN
Navigační systém Amundsen,
ovládaný prostřednictvím 6,5“
dotykové obrazovky, nabízí mnoho
funkcí špičkového rádia. Standardem
je podpora WLAN hotspotu, včetně
podpory SmartLink+.

Konektivita

MyŠKODA APP
Seznamte
se s Paulem,
interaktivním
asistentem
MyŠKODA App
(pro systémy Android a iOS),
který Vám může pomoci v mnoha
každodenních situacích. Můžete
ho použít pro získání informací
o Vašem voze nebo pro kompletní
popis toho, který prvek ovládá
kterou funkci vozu, co znamená
která varovná kontrolka atd.
Paul může také pohlídat data
ve Vašem plánovači. Nejenže už
nikdy nezapomenete na schůzku,
ale Váš asistent Vám také poradí,
jak se na ni dostanete.

SIMPLY
CLEVER
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BUĎTE CHYTŘÍ, OBJEVTE
GENIALITU V KAŽDÉM KOUTĚ
Místo pro všechno a všechno na svém místě. Nová FABIA je napěchována Simply Clever prvky,
které najdete po celém voze a které ho dělají ještě praktičtějším.

LED SVÍTILNA
Praktickou vyjímatelnou LED svítilnu
(v rámci Simply Clever paketu pro
kombi) najdete na pravé straně
zavazadlového prostoru. Dobíjí se
automaticky, kdykoliv je motor
nastartovaný. Tato svítilna slouží
také jako osvětlení zavazadlového
prostoru. Automaticky se rozsvítí
po otevření pátých dveří.

PŘIHRÁDKA U SPOLUJEZDCE
Uzavřená přihrádka v palubní desce
nabízí dost místa na litrovou láhev.

PŘEDNÍ LOKETNÍ OPĚRKA A STŘEDOVÁ KONZOLE
Zatímco loketní opěrka obsahuje skrytou uzavřenou přihrádku, ve středové konzoli jsou umístěny
dva držáky na pití, stejně jako prostor pro malé předměty, které chcete mít po ruce.
Osvětlení středové konzole dělá interiér útulnějším.

Simply Clever

Simply Clever

KAPSY
Odkládací kapsy na zadní straně
opěradel předních sedadel se hodí
na odložení diáře, mobilního telefonu
nebo jiných menších předmětů.
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DRŽÁKY NA LÁHVE
Odkládací prostory v obou
zadních dveřích pojmou
půllitrovou láhev, zatímco
v předních dveřích je místo
na láhev 1,5litrovou láhev.

PROSTOR
NA REFLEXNÍ VESTU
Díky přihrádce ve
dveřích řidiče budete
mít reflexní vestu vždy
po ruce, kdykoliv
ji budete potřebovat.

ŠKRABKA NA LED
Tento chytrý detail
je umístěn ve víčku
nádrže. Je vždy po
ruce a nemůže se
ztratit.

Simply Clever

Simply Clever

PŘIHRÁDKA NA DEŠTNÍK
Přihrádku s originálním
ŠKODA deštníkem najdete
pod sedadlem spolujezdce.

ZAVAZADLOVÝ
PROSTOR
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NALOŽTE,
COKOLIV CHCETE

NIŽŠÍ POLOHA KRYTU
Pokud je plato zavazadlového
prostoru ve verzi hatchback
upevněno ve své nižší
poloze, umožní Vám převážet
například křehké předměty.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Jedna horizontální a dvě
vertikální sítě zvyšují flexibilitu
zavazadlového prostoru a pevně
uchytí přepravované předměty.

DVOJITÁ PODLAHA
Tato výbava na přání pro verzi kombi
posouvá dno zavazadlového prostoru
na úroveň nakládací hrany, což usnadňuje
manipulaci se zavazadly. Navíc vytváří
skrytý úložný prostor.

Zavazadlový prostor

Zavazadlový prostor

Zavazadlový prostor se může chlubit působivými čísly:
hatchback nabízí 330 / 1 150 litrů a kombi 530 / 1 395 litrů.
Ale není to jen o objemu. Je to o tom, jak chytře je prostor
zorganizován a jak je maximalizována možnost jeho využití,
abyste mohli svoje věci převážet pohodlně a bezpečně.
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VARIABILITA
Zadní sedadla jsou sklopná
a dělená v poměru 40 / 60.
Pokud potřebujete zachovat prostor
pro cestující vzadu a zároveň rozšířit
úložný prostor, můžete sklopit jen
jedno opěradlo.

DĚLÍCÍ SÍŤ
Dělící síť pro verzi kombi
odděluje zavazadlový prostor od
prostoru pro cestující a zvyšuje
tak bezpečnost posádky, pokud
převážíte náklad bez krytu
zavazadlového prostoru.

Zavazadlový prostor
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Zavazadlový prostor

OBOUSTRANNÝ KOBEREC
Když nepřevážíte nic, co by Váš
vůz mohlo ušpinit, můžete použít
koberec s elegantním látkovým
povrchem. Nebo ho v případě
potřeby snadno otočíte, abyste
mohli využít jeho omyvatelnou
gumovou stranu.

KOMFORT
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DOSTAŇTE SE DO
KOMFORTNÍ ZÓNY

SVĚTELNÝ A DEŠŤOVÝ ASISTENT
Vaše cestování bude bezpečnější a příjemnější díky
tomu, že Světelný a dešťový asistent automaticky zapne
či vypne světla a stěrače. Jeho součástí jsou také funkce
Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light a vnitřní
zpětné zrcátko s automatickým stmíváním.

Ať už je pro Vás řízení každodenní rutinou nebo víkendovou
záležitostí, udělá nová FABIA Vaše pracovní dny příjemnějšími
a víkendy zábavnějšími. Špičkové technologie ukryté
pod sofistikovanou palubní deskou se o Vás postarají.

KLIMATIZACE
CLIMATRONIC
Elektronická klimatizace
Vám zajistí maximální
komfort po celý rok
a díky senzoru vlhkosti
si poradí i se zamlženým
čelním sklem.

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN
Ovládání předních a zadních oken je pohodlně
umístěno na panelech dveří. Díky funkci
automatického dojezdu při otvírání i zavírání
je navíc můžete ovládat jediným stiskem tlačítka.

ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ
A VYHŘÍVANÁ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
Vnější zpětná zrcátka lze rychle nastavit
a odmlžit z pohodlí Vašeho sedadla.

Komfort

Komfort

VOLANT
Multifunkční kožený
volant Vám umožní
ovládat rádio a telefon.

BEZPEČNOST
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VÍCE OČÍ
NA SILNICI

Cestování je bezpečnější, když je řidič ve střehu. Proto je nová FABIA
vybavena celou řadou asistentů, kteří Vám umožní rychle reagovat
na jakoukoliv situaci. Některé z těchto systémů mohou dokonce
samostatně zabránit hrozící srážce.

PARKOVACÍ SENZORY
FABIA se parkuje snáze
a bezpečněji díky parkovacím
senzorům integrovaným
v předním a zadním nárazníku,
které kontrolují vzdálenost vozu
od veškerých překážek.

FRONT ASSIST
Tento asistenční systém využívá radarového zařízení v předním
nárazníku a je navržen tak, aby monitoroval vzdálenost od překážky
vpředu, včetně automatického zpomalení a brzdění.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Za pomoci radaru
umístěného v předním
nárazníku je tento asistenční
systém, který funguje
v rychlostech až do
160 km / h, schopen
kromě standardní funkce
tempomatu také udržovat
bezpečnou vzdálenost od
vozidel před Vámi.

Bezpečnost

Bezpečnost

ZADNÍ PARKOVACÍ KAMERA
Váš vůz může být vybaven
také zadní parkovací kamerou,
umístěnou v madle pátých dveří.
Ta monitoruje prostor za vozidlem
a zobrazuje jízdní pruhy odpovídající
šířce Vašeho vozidla.
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HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU
Za pomoci radarových senzorů v zadním nárazníku Asistent hlídání mrtvého úhlu
monitoruje slepé úhly za vozem a po jeho bocích. V závislosti na vzdálenosti a rychlosti
okolních vozidel se rozhodne, zda řidiče varovat před nebezpečím.

ASISTENT
DÁLKOVÝCH SVĚTEL
Asistent dálkových světel
(Auto Light Assist) automaticky
přepíná mezi dálkovými
a potkávacími světly, čímž
přispívá jak ke komfortu,
tak i k bezpečnosti provozu.

Bezpečnost

Bezpečnost

ASISTENT VYPARKOVÁNÍ
Tento asistent, který je
součástí Asistentu hlídání
mrtvého úhlu, Vám pomůže
bezpečně vycouvat
z parkovacího místa, odkud
je špatně vidět. Dokáže
dokonce automaticky
zabrzdit, pokud rozpozná
blížící se nebezpečí.
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BEZPEČNOST
V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

PŘEDNÍ AIRBAGY
Zatímco airbag řidiče je ukrytý ve volantu,
airbag spolujezdce se nachází v palubní
desce. V případě potřeby je možné
ho deaktivovat, pokud je na předním
sedadle instalována dětská sedačka.

HLAVOVÉ AIRBAGY
Po aktivaci vytvoří
hlavové airbagy stěnu,
která chrání cestující
vpředu i vzadu před
zraněním hlavy.

BOČNÍ AIRBAGY
Tyto dva airbagy hrání
pánev a hrudník řidiče
a spolujezdce v případě
bočního nárazu.

Bezpečnost

Bezpečnost

V extrémních případech, kdy řidič nemůže aktivně
ovlivnit následky situace, přicházejí na řadu prvky
pasivní bezpečnosti – například airbagy. Nová FABIA
Vás ochrání pomocí šesti airbagů, které jsou součástí
základní výbavy.

VÝKONY
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VÝKON PŘÁTELSKÝ
K PENĚŽENCE
Už si nemusíte vybírat mezi dynamikou a úsporným provozem.
Všechny motory nového modelu FABIA nabízejí agilitu a zároveň úspornost
a neobyčejně nízké emise. Pokud Váš itinerář zahrnuje cesty na dlouhé
vzdálenosti, je pro Vás živý motor TSI perfektní volbou.

MOTORY
Naše nabídka zahrnuje
tříválcové benzínové
motory s technologií
MPI i TSI. Můžete si
vybrat z motorizací
1,0 MPI / 44 kW
(výhradně pro
verzi hatchback)
a 1,0 TSI / 70 kW.

Výkony

PŘEVODOVKA
Pětistupňová manuální
převodovka nabízí precizní
a snadné řazení, její řadicí
páka skvěle padne
do ruky.

KESSY / SNADNÉ STARTOVÁNÍ
Váš vůz může být vybaven
systémem bezklíčového
odemykání, zamykání a startování
KESSY nebo jednodušší
variantou nazvanou Easy Start.
Tlačítko Start / Stop
pro bezklíčové startování
a vypínání motoru je umístěno
na sloupku řízení.

MONTE
				CARLO

VSTUPTE DO
EXKLUZIVNÍHO KLUBU
Vezměte historii úspěchů značky ŠKODA z legendární Rallye Monte Carlo.
Přidejte styl a lesk knížectví. A dostanete vzrušující model FABIA MONTE
CARLO. Je typický černými doplňky interiéru i exteriéru, které mu dávají
jedinečný styl a dravý výraz. Je čas jít do toho naplno.
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VELKÁ VÍTĚZSTVÍ
PŘI KAŽDÉM STARTU

MONTE CARLO

Ať už jedete na street party nebo za nákupy,
bude FABIA MONTE CARLO s dynamickým
designem a stylovými černými detaily Vaším
perfektním společníkem.

DESIGN INTERIÉRU
Varianta MONTE CARLO je
vybavena sportovním volantem
čalouněným perforovanou kůží,
sportovními předními sedadly,
čalouněním v kombinaci
černé a červené látky a kůže
v karbonovém designu, černými
sloupky a stropnicí. Interiér zdobí
i červené prošívání a dekor Carbon
nebo na přání Cherry Red.

DESIGN EXTERIÉRU
Charakteristické prvky
v černém designu zahrnují kryty
vnějších zpětných zrcátek, rámeček
masky chladiče, spoiler na předním
nárazníku, plastové nástavce
prahů dveří, střešní spoiler a zadní
difuzor. Standardem jsou i 16“ kola
z lehkých slitin Italia. Černá střecha
(exkluzivně pro verzi hatchback) je
dodávána na přání. Nezaměnitelný
vzhled vozu lze podtrhnout 17“ koly
z lehkých slitin Torino (viz foto)
nebo 18“ koly z lehkých slitin Vega
(pouze pro hatchback).

SCOUTLINE
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POZNEJTE
NEZNÁMÉ
DESIGN EXTERIÉRU
Rozšíření předních a zadních blatníků a kryty
prahů v černé barvě zdůrazňují jedinečný
vzhled vozu a jeho dobrodružný charakter.
V nepříznivém počasí oceníte mlhovky,
které jsou dodávány jako součást standardní
výbavy. Nezaměnitelný dojem mohou
podtrhnout 17“ kola z lehkých slitin Braga.

STYL A FUNKČNOST
Verze ScoutLine je mimo jiné vybavena
i nástavcem předního nárazníku a zadním
difuzorem ve stříbrném provedení.
Praktičnost vozu zvyšují střešní ližiny.

ScoutLine

ScoutLine

Najděte nové výzvy. Zkoušejte nejrůznější sporty. Vydejte se na neznámé
cesty. FABIA Combi ScoutLine je vozidlo oblečené pro dobrodružství.
Výrazné doplňky karoserie dávají verzi ScoutLine robustní outdoorový
vzhled. A pomáhají také ochránit karoserii před odlétajícími předměty,
když se vydáte mimo zpevněné cesty.

INDIVIDUALIZACE
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ACTIVE

Standardní vybavení verze Active zahrnuje chromovaný rámeček přední masky,
elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka a kliky dveří v barvě karoserie,
zatmavená okna, LED světla pro denní svícení, středovou konzoli s 12V zásuvkou
a dvěma držáky na nápoje, centrální zamykání, klimatizaci a další.

AMBITION

INTERIÉR ACTIVE ČERNÝ
Dekorační lišta Basket Narbe Grey,
látkové čalounění.

Standardní vybavení verze Ambition zahrnuje paket chrom / stříbrná s dekorativními prvky
interiéru, elektricky ovládaná přední okna, deštník pod sedadlem spolujezdce, přihrádku
na brýle, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, rádio SWING s 6,5“ barevným dotykovým
displejem, 15“ litá kola Matone, Front Assist, přední mlhové světlomety a další.

INTERIÉR AMBITION MODRÝ
Dekorační lišta Light Brushed,
látkové čalounění.

INTERIÉR AMBITION ŠEDÝ
Dekorační lišta Light Brushed,
látkové čalounění.
INTERIÉR AMBITION MODRÝ
Dekorační lišta Light Brushed,
látkové čalounění.

INTERIÉR AMBITION ŠEDÝ
Dekorační lišta Basket Narbe Black,
látkové čalounění.

Individualizace

Individualizace

INTERIÉR ACTIVE ČERNÝ
Dekorační lišta Basket Narbe Grey,
látkové čalounění.
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INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekorační lišta Beige Brushed,
čalounění látka / Suedia.

INTERIÉR DYNAMIC ČERNÝ
Dekorační lišta Cherry Red,
čalounění látka / Suedia.

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekorační lišta Piano Black,
čalounění látka / Suedia.

INTERIÉR DYNAMIC ČERNÝ
Dekorační lišta Dark Brushed,
čalounění látka / Suedia.

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekorační lišta Beige Brushed,
čalounění látka / Suedia.

Individualizace

DYNAMIC
PAKET

Exkluzivní sportovní sedadla ve speciálním designu, multifunkční sportovní
volant, čalounění dveří s červeným prošíváním, černá stropnice, kryty pedálů
z lehkých slitin a sportovní podvozek podtrhují sportovní charakter Vašeho vozu.
Paket Dynamic je dostupný pro verzi Style jako zvláštní výbava.

INTERIÉR DYNAMIC ČERNÝ
Dekorační lišta Cherry Red,
čalounění látka / Suedia.

INTERIÉR STYLE ČERNÝ
Dekorační lišta Beige Brushed,
čalounění látka / Suedia.

INTERIÉR STYLE ČERNÝ
Dekorační lišta Dark Brushed,
čalounění látka / Suedia.

Individualizace

STYLE

Standardní vybavení verze Style zahrnuje multifunkční volant, Bi-LED hlavní
světlomety, LED zadní svítilny, zadní parkovací senzory, loketní opěrku vpředu,
asistent rozjezdu do kopce, automatickou klimatizaci Climatronic, tempomat,
elektrické ovládání všech oken, ŠKODA Surround, Easy Start a další.

* Mimořádná výbava

Style černá (látka / Suedia)

Individualizace

Ambition modrá (látka)

Paket Dynamic černá*, sportovní sedadla
(látka / Suedia)

Style béžová (látka / Suedia)

Ambition šedá (látka)

Active černá (látka)

Individualizace

ČALOUNĚNÍ
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HNĚDÁ MAPLE

ČERNÁ MAGIC

Individualizace
MODRÁ ENERGY UNI

ČERVENÁ VELVET

ČERNÁ CRYSTAL

ŠEDÁ QUARTZ

ČERVENÁ CORRIDA UNI

MODRÁ RACE

BÍLÁ MOON

STŘÍBRNÁ BRILLIANT

ZELENÁ RALLYE

BÍLÁ CANDY UNI

K dispozici od září 2019

Individualizace

BARVY
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18“ kola z lehké slitiny VEGA
(disk: 7J × 18“ ET46, pneu: 215 / 35 R18)

17“ kola z lehké slitiny CAMELOT
(disk: 7J × 17“ ET46, pneu: 255 / 40 R17)

17“ kola z lehké slitiny SAVIO
(disk: 7J × 17“ ET46, pneu: 215 / 40 R17)

16“ kola z lehké slitiny ALORE
(disk: 7J × 16“ ET46, pneu: 215 / 45 R16)

15“ kola z lehké slitiny MATONE
(disk: 6J × 15“ ET38, pneu: 185 / 60 R15)

15“ kola z lehké slitiny CYGNUS
(disk: 6J × 15“ ET38, pneu: 185 / 60 R15)

15“ ocelová kola s kryty DENTRO
(disk: 6J × 15“ ET38, pneu: 185 / 60 R15)

15“ kola z lehké slitiny MATONE, černá
(disk: 6J × 15“ ET38, pneu: 185 / 60 R15)

16“ kola z lehké slitiny VIGO
(disk: 7J × 16“ ET46, pneu: 215 / 45 R16)

16“ kola z lehké slitiny VIGO, bílá
(disk: 7J × 16“ ET46, pneu: 215 / 45 R16)

16“ kola z lehké slitiny VIGO, černá
(disk: 7J × 16“ ET46, pneu: 215 / 45 R16)

Individualizace

Individualizace

KOLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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VYROBENO ŠKODOU,
NAVRŽENO VÁMI

LTE CARSTICK
LTE CarStick přináší rychlé
a spolehlivé připojení k internetu.
Se zapojeným zařízením můžete
pohodlně vytvořit hot-spot pro
připojení k internetu a na cestách
si zarezervovat hotelový pokoj nebo
odpovědět na e-mail.

OCHRANA ZADNÍCH SEDADEL
Věcí, kterou určitě využijete
a oceníte, je ochrana zadních
sedadel, díky které se už nemusíte
bát o čistotu Vašeho vozu.
Přehoz je dostatečně velký na to,
aby pokryl celý prostor zadních
sedadel a ochránil je tak od chlupů
a špíny z přepravovaných zvířat.

SMART HOLDER – DRŽÁK MULTIMÉDIÍ
Cestující vzadu rozhodně ocení držák
na externí zařízení, který může být uchycen
na hlavovou opěrku předního sedadla.

SMART HOLDER – HÁČEK
Kabelky nebo batohy nemusejí zabírat
místo na zadních sedadlech.
Pověste je na chytrý háček, připevněný
k hlavové opěrce předního sedadla.

Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství není jen o módních trendech.
Se ŠKODA Originálním příslušenstvím můžete
svoje vozidlo proměnit, přidat mu na praktičnosti,
bezpečnosti a účelnosti. Zkrátka ho udělat mnohem
vhodnějším pro Vaše specifické potřeby.

SMART HOLDER – RAMÍNKO
Praktické ramínko, na které
si můžete pověsit například
sako, může být připevněno
k hlavové opěrce předního
sedadla.

85

84

BALÍČEK KOL

KOLA
17“ kola z lehké slitiny BRAGA,
v antracitové barvě, broušená
215 / 40 R17

17“ kola z lehké slitiny SAVIO, zelená
215 / 40 R17

17“ kola z lehké slitiny BLADE,
v platinové barvě, broušená
215 / 40 R17

Kola jsou pro automobil jako boty pro lidi. Bez ohledu na to,
jestli jsou „boty“ Vašeho vozu ŠKODA stylové, sportovní
nebo čistě funkční, náš balíček kol nabízí celou řadu prvků,
které je učiní ještě atraktivnějšími a zcela jedinečnými.

DEKORATIVNÍ KRYTY VENTILKŮ
S kryty ventilků ozdobenými logem
ŠKODA bude Vaše vozidlo stylové
až do nejmenšího detailu.

SADA BEZPEČNOSTNÍCH ŠROUBŮ
Bezpečnostní šrouby, dodávané se speciálním adaptérem,
poskytují Vašemu vozidlu lepší ochranu před pokusy
o krádež kol. Všechno, co musíte udělat, je vyměnit jeden
standardní šroub na každém kole za bezpečnostní šroub.
OBALY NA KOLA
Tato sada vysoce kvalitních
polyesterových obalů
na kola usnadňuje přepravu
a manipulaci s koly.

16“ kola z lehké slitiny ANTIA, bílá
215 / 45 R16

15“ kola z lehké slitiny DENEB,
v černé metalické barvě
185 / 60 R15

Lze použít se sněhovými řetězy

Příslušenství

Příslušenství

17“ kola z lehké slitiny TORINO, broušená
215 / 40 R17
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PRODUKTY
PÉČE ŠKODA

ŠKODA ZÁRUKA MOBILITY
Zákazníkům nabízíme pomoc v neočekávaných situacích, jako
může být defekt pneumatiky, vybití baterie, záměna paliva,
zabouchnutí klíče ve vozidle či poškození kabeláže zvěří.
Máte tedy jistotu, že v případě nepojízdného vozidla
nezůstanete bez pomoci.
V rámci ŠKODA Záruky mobility je Vám k dispozici
non-stop asistenční služba ŠKODA Assistance na tel. čísle
800 600 000 v ČR nebo ze zahraničí +420 236 090 002.

Protože ŠKODA chce být po Vašem boku i mnoho let po nákupu Vašeho vozu a pomáhat
se všemi situacemi, které mohou v průběhu jeho životního cyklu nastat, vyvinuli jsme produkty
ŠKODA Care. Produkty ŠKODA Care Vás udrží mobilní, nabídnou maximální možný komfort,
bezpečnost a dobrý poměr ceny a hodnoty.

Vždy Vám budeme nápomocni po telefonu, případně zajistíme
výjezd servisního vozidla tam, kde bude zapotřebí.
Budeme se Vám snažit pomoci tak, abyste mohli co nejdříve
pokračovat v jízdě. Pokud se nepodaří Váš problém vyřešit
přímo na cestě, postaráme se o odtah Vašeho vozidla
do nejbližšího autorizovaného servisu ŠKODA a můžeme
Vám nabídnout doplňkové služby, např. zapůjčení náhradního
vozidla nebo ubytování v hotelu.
Rozsah služeb, které pracovníci centrály ŠKODA Assistance
poskytnou v rámci ŠKODA Záruky mobility, je popsán
v brožuře „ŠKODA CARE“.

ŠKODA POJIŠTĚNÍ
Nikdo nezná Váš vůz ŠKODA tak jako ti, kteří ho vyrobili,
což je důvodem, proč vždy dokážeme nabídnout nejlepší
pokrytí pro Vás i Vaše vozidlo. ŠKODA Pojištění
je součástí značkových produktů ŠKODA AUTO.
Jde o komplexní pojištění, které nabízí klientům ještě
větší komfort v případě nečekaných událostí.

ŠKODA PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA
Při nákupu Vašeho nového vozu ŠKODA si můžete vybrat
z několika variant ŠKODA Prodloužené záruky.
Máte tak jistotu, že se v budoucnu vyhnete nečekaným
servisním nákladům.
Vaše vozidlo bude navíc hodnotnější v případě jeho prodeje.
Můžete si být jisti, že při opravě Vašeho vozu budou
použity pouze ŠKODA Originální díly a bude postupováno
dle nejmodernějších postupů schválených výrobcem.
V případě zájmu o některý z balíčků ŠKODA Prodloužené
záruky se informujte u Vašeho nejbližšího servisního
partnera ŠKODA.

Příslušenství

Příslušenství

PŘEDPLACENÝ SERVIS
Balíčky ŠKODA Předplacený servis jsou specificky
navrženy pro zákazníky, kteří chtějí udržet svůj vůz ve
špičkovém stavu a stejně dokonalý, jako když ho koupili.
Pomohou Vám nejen k tomu, aby Váš vůz ŠKODA fungoval
hladce a bezpečně, ale také ochrání Vaši investici do jeho
budoucí hodnoty a zajistí Vás před nečekanými náklady
nebo inflací. Balíčky ŠKODA Předplacený servis používají
jen originální schválené díly ŠKODA a práci ŠKODA
kvalifikovaných a specializovaných techniků, takže vždy
víte, že Vaše vozidlo je v rukou expertů.
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DALŠÍ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
MODELU FABIA

1,0 MPI / 44 kW

1,0 TSI / 70 kW

Benzínový motor se vstřikováním paliva

Turbodmychadlem přeplňovaný benzínový motor s přímým vstřikováním
paliva

Počet válců / objem (cm3)

3 / 999

3 / 999

Maximální výkon / otáčky (kW / min-1)

44 / 5 000 – 5 500

70 / 5 000 – 5 500

MOTOR

Karoserie

Vnější rozměry

Typ

5místná, 5dveřová, 2prostorová

Délka / šířka (mm)

3 997 / 1 732

Součinitel odporu vzduchu CW

0,324 – 0,330 podle motorizace

Výška (mm)

1 467

Rozvor (mm)

2 455

Přední náprava

zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem

Rozchod vpředu / vzadu (mm)

1 463 / 1457

Zadní náprava

kliková s vlečenými rameny

Světlá výška (mm)

133

kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem

Vnitřní rozměry

Podvozek

Maximální točivý moment (Nm / min-1)

95 / 3 000 – 4 300

160 / 1 800 – 3 500

Brzdy

Emisní norma

EU6DG

EU6DG

– vpředu

kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny

Šířka v loktech vpředu / vzadu (mm)

1 401 / 1 386

Palivo

benzín, RON min. 95

benzín, RON min. 95

– vzadu

bubnové, alternativně kotoučové podle motorizace

Efektivní prostor pro hlavu vpředu / vzadu (mm)

1 021 / 963

Řízení

hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem

Objem zavazadlového prostoru (max. l)

Kola

6J × 15“, 7,0J × 16“ podle motorizace

Zadní sedadla

Pneumatiky

185 / 60 R15, 215 / 45 R16 podle motorizace

nesklopená / sklopená

VÝKONY
Maximální rychlost (km / h)

158

185

Zrychlení 0 – 100 km / h (s)

16,4

10,7

330 / 1 150

– Kombinovaná

4,7

4,5 – 4,6

Emise CO2 (g / km)

107 – 108

103 – 105

Průměr otáčení (m)

10,4

10,4

pohon předních kol

pohon předních kol

Spojka

hydraulicky ovládaná, jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, jednokotoučová

Převodovka

manuální 5stupňová

manuální 5stupňová

Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75 kg řidičem (kg)

1 081 – 1 186

1 116 – 1 221

Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)

530 – 425

530 – 425

1 463

2 455

1 958

3 997

330 l
716

1 571

Nebrzděný přívěs (max. kg)

540

550

Brzdění přívěs – při 12 % stoupání (max. kg)

800

1 000

Objem palivové nádrže (l)

45

45

Uvedené hodnoty (kromě hodnot označených ***) platí pro standardní model bez doplňkové výbavy.
Všechny motory jsou vybaveny systémem Start-Stop a funkcí rekuperace brzdné energie.

1 457
1 732

960

1 536

1 401

Celková hmotnost (kg)

1 386

14,4°

17,4°

Druh

HMOTNOST

Technické specifikace

10

1 467

PŘENOS VÝKONU

Technické specifikace

3,9 – 4,0

96

5,7

4,2 – 4,3

21

5,5 – 5,6

– Mimo město

3

Spotřeba paliva 99 / 100 (l / 100 km / h)
– Město
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DALŠÍ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
MODELU FABIA COMBI

1,0 TSI / 70 kW
Turbodmychadlem přeplňovaný benzínový motor s přímým vstřikováním paliva

MOTOR
Počet válců / objem (cm3)

Karoserie

Vnější rozměry

Typ

5místná, 5dveřová, 2prostorová

Délka / šířka (mm)

4 262 / 1 732

Součinitel odporu vzduchu CW

0,324 – 0,330 podle motorizace

Výška (mm)

1 468

Rozvor (mm)

2 455

Přední náprava

zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem

Rozchod vpředu / vzadu (mm)

1 463 / 1 457

Zadní náprava

kliková s vlečenými rameny

Světlá výška (mm)

135

Brzdy

kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem

Vnitřní rozměry

– vpředu

kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny

Šířka v loktech vpředu / vzadu (mm)

1 401 / 1 386

– vzadu

bubnové, alternativně kotoučové podle motorizace

Efektivní prostor pro hlavu vpředu / vzadu (mm)

1 021 / 967

Řízení

hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem

Objem zavazadlového prostoru (max. l)

Kola

6J × 15“, 7,0J × 16“ podle motorizace

Zadní sedadla

Pneumatiky

185 / 60 R15, 215 / 45 R16 podle motorizace

nesklopená / sklopená

Podvozek
3 / 999

Maximální výkon / otáčky (kW / min-1)

70 / 5 000 – 5 500

Maximální točivý moment (Nm / min-1)

160 / 1 800 – 3 500

Emisní norma

EU6DG

Palivo

benzín, RON min. 95

VÝKONY
Maximální rychlost (km / h)

187

Zrychlení 0 – 100 km / h (s)

10,8

530 / 1 395

pohon předních kol

Spojka

hydraulicky ovládaná, jednokotoučová

Převodovka

manuální 5stupňová

1 488

Druh

14,4°

Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75 kg řidičem (kg)

1 136 – 1 241

Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)

530 – 425

1 463

2 455

Celková hmotnost (kg)

1 591

1 958

4 262

Nebrzděný přívěs (max. kg)

570

Brzdění přívěs – při 12 % stoupání (max. kg)

1 000

Objem palivové nádrže (l)

45

1 401

Technické specifikace

958

12,7°

HMOTNOST

530 l

Uvedené hodnoty (kromě hodnot označených ***) platí pro standardní model bez doplňkové výbavy.
Všechny motory jsou vybaveny systémem Start-Stop a funkcí rekuperace brzdné energie.

1 457
1 732

Technické specifikace

10,4

PŘENOS VÝKONU

960

102 – 103

Průměr otáčení (m)

7

4,5

Emise CO2 (g / km)

96

3,8

– Kombinovaná

1 386

5,7

– Mimo město

10

– Město

21

Spotřeba paliva 99 / 100 (l / 100 km / h)

Obrázky použité v tomto katalogu mají pouze ilustrativní charakter a nejsou předmětem
nabídky na uzavření smlouvy. V katalogu jsou zobrazeny předváděcí vozy, přičemž
některé vyobrazené prvky vozidel mohou patřit do výbavy na přání nebo se mohou
od dodávaných automobilů lišit v závislosti na jednotlivých zemích.
ŠKODA AUTO a. s. si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace, výbavy a barvy modelů
a předmětů zobrazených v tomto katalogu. Chcete-l i získat přesnou specifikaci prvků,
součástek a vybavení, kontaktujte, prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

MYŠKODA APP
Mějte po ruce svého osobního digitálního pomocníka.
Stáhněte si aplikaci MyŠKODA App vybavenou interaktivním
asistentem Paulem, jehož prostřednictvím nejen získáte
přístup k návodu na obsluhu svého vozu, Paul Vám navíc
dokáže poradit i při organizaci Vašeho času.

ŠKODA CONNECT APP
Užívejte si online služby. Stáhněte si aplikaci
ŠKODA Connect App, která Vám umožní získat
kdykoli přístup k informacím týkajícím se, mimo
jiné, jízdních dat Vašeho vozu, čerpacích stanic,
dopravy nebo poslední parkovací pozice.

JESTLI VÁS BAVILO O NÍ ČÍST,
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE JI ŘÍDÍTE
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ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU

Váš prodejce vozů ŠKODA:

