ŠKODA

FABIA COMBI TOUR

JÍZDA VAŠÍ VOLBY
Volby, které učiníme, tvoří náznaky toho, kým opravdu jsme. Mohou být těžké,
mohou být i jednoduché, ale nikde si je neužijete tak, jako v kabině vozu
ŠKODA FABIA COMBI TOUR. Jeho nadčasový ŠKODA „krystalický“ design
Vás přinutí ohlédnout se za vozem. LED světla Vám posvítí na cestu a osvětlí
i naše zaujetí pro nejnovější technologie. A i když je FABIA COMBI TOUR 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 COMBI TOUR jednu
z nejchytřejších voleb na čtyřech kolech.
To je Simply Clever. Taková je ŠKODA.

JASNÉ TÉMA
KE KONVERZACI

STYL A FUNKČNOST
Pokud chcete být připraveni na všechno, co Vám život může přinést,
je nová FABIA COMBI TOUR přesně tím, co potřebujete. Kompaktní vůz
s vyváženými proporcemi svěžím způsobem kombinuje prostor s elegancí.

Nezaměnitelná. Nepřehlédnutelná. S výraznou maskou
chladiče a krystalickým designem předního i zadního
nárazníku, charakteristickými světlomety a na přání
dodávanou LED technologií o sobě dává FABIA COMBI
TOUR vědět na každém rohu.

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 jsou přední a zadní LED světlomety
bez jakéhokoliv kompromisu ve formě nebo funkci.

LED PŘEDNÍ A ZADNÍ SVĚTLOMETY
Každá nová FABIA COMBI TOUR 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.
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.

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

PARKOVACÍ KAMERA
VZADU
Váš vůz může být vybaven
také zadní parkovací kamerou,
umístěnou v madle pátých dveří.
Ta monitoruje prostor za vozidlem
a zobrazuje pruhy odpovídající
šířce Vašeho vozidla.

KESSY – BEZKLÍČOVÉ ZAMYKÁNÍ A STARTOVÁNÍ

KLIMATIZACE CLIMATRONIC

Váš vůz může být vybaven systémem bezklíčového zamykání a startování
Kessy nebo jednodušší variantou startování tlačítkem. Tlačítko pro bezklíčové
startování a vypínání motoru je umístěno na sloupku řízení.

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

STŘEDOVÁ KONZOLA
Zatímco loketní opěrka obsahuje skrytou uzavíratelnou přihrádku,
uvnitř středové konzole jsou umístěny dva držáky na pití, stejně
jako prostor pro malé předměty, které chcete mít po ruce.

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

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.

NALOŽTE,
COKOLIV CHCETE

CARGO ELEMENTY
Pohybu zavazadel za jízdy dokážou zabránit cargo elementy.
Jednoduše tak lze zafixovat předměty jako jsou květiny,
malé hračky nebo nákup. Cargo elementy mohu být rovněž
použity na skladování povinné výbavy vozu.

Zavazadlový prostor se může chlubit působivými čísly: 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.

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

ACTIVE

INTERIÉR ACTIVE ČERNÝ
Dekor Active,
látka.

Standardní výbava verze Active zahrnuje chromovaný rámeček přední masky, elektricky nastavitelná
a vyhřívaná vnější zrcátka a kliky dveří v barvě karoserie, LED světla pro denní svícení, středovou konzolu
s 12V zásuvkou a dvěma držáky na nápoje, rádio Swing s 6,5“ barevným dotykovým displejem, centrální
zamykání, klimatizaci a další.

AMBITION

Výbavový stupeň Ambition má navíc přední mlhové světlomety, omezovač rychlosti, 2ramenný
kožený volant, koženou hlavici a manžetu řadicí páky a madlo ruční brzdy. Doplňuje ho Front Assist
(včetně nouzového brzdění) a spousta úložných míst. Naleznete zde také odkládací schránku
na deštník (včetně deštníku) pod sedadlem spolujezdce.

INTERIÉR AMBITION
ČERNÝ
Dekor světlý Brushed,
látka.

INTERIÉR AMBITION ČERNÝ

INTERIÉR AMBITION
ČERNÝ

Dekor světlý Brushed,
látka.

Dekor černý Basket Narbe,
látka.

BLACK

Výbavový stupeň Black má navíc černě lakovaná 16“ kola z lehké slitiny, černě lakované doplňky
karoserie (vnější zpětná zrcátka, maska chladiče), Bi-LED přední světlomety, Top LED zadní
světla, 3ramenný sportovní multifunkční volant, tempomat a Infotainment Swing 6,5“
s rozhraním Bluetooth.

INTERIÉR BLACK
ČERNÝ
Dekor světlý Brushed,
látka.

INTERIÉR BLACK ČERNÝ

INTERIÉR BLACK
ČERNÝ

Dekor světlý Brushed,
látka.

Dekor černý Basket Narbe,
látka.

ČALOUNĚNÍ
A KOLA

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

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

Active černý (látka)

Ambition černý (látka)

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

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

BARVY

MODRÁ RACE METALÍZA

ČERVENÁ VELVET METALÍZA

ČERNÁ MAGIC METALÍZA

BÍLÁ MOON METALÍZA

STŘÍBRNÁ BRILLIANT METALÍZA

BÍLÁ CANDY UNI

MODRÁ ENERGY UNI

Barevná škála se může měnit. Pro podrobné informace navštivte naše webové stránky nebo kontaktujte Vašeho partnera ŠKODA.

PRÉMIOVÉ
LAKOVÁNÍ

Vystupte z moře šedi. Prémiové lakování bylo vytvořeno speciálně pro modely
ŠKODA. Dává Vám tak unikátní příležitost vytvořit si ještě výraznější exteriér,
který odrazí Vaši jedinečnou osobnost skrze širokou paletu odstínů.
Z 63 jedinečných odstínů jsme vybrali na ukázku 8 nejoblíbenějších.

STŘÍBRNÁ ARCTIC METALÍZA

BÉŽOVÁ SAHARA METALÍZA

ZELENÁ PISTACHIO METALÍZA

ZELENÁ SEA METALÍZA

MODRÁ OCEAN METALÍZA

ORANŽOVÁ TANGERINE METALÍZA

ČERVENÁ RASPBERRY METALÍZA

ČERVENÁ HOTCHILLI METALÍZA

VÝKON

MOTOR
Naše nabídka zahrnuje tříválcový benzínový motor s technologií
TSI a manuální nebo automatickou převodovkou.
K dispozici je motorizace 1,0 TSI / 70 kW.

DALŠÍ SPECIFIKACE

70 / 5 000 – 5 500

Maximální točivý moment (Nm / min-1)

160 / 1 800 – 3 500

160 / 1 800 – 3 500

Emisní norma

EU6AP

EU6AP

Palivo

benzín, RON min. 95

benzín, RON min. 95

VÝKON
Maximální rychlost (km / h)

188

188

Zrychlení 0 – 100 km / h (s)

10,8

11,2

5,3 – 5,6

5,6 – 6,0

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)

120

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

530 / 1 395

Objem palivové nádrže (l)

45

Přední náprava

– Město
– Mimo město

3,9 – 4,0

4,2 – 4,3

– Kombinovaná

4,6 – 4,7

4,9 – 5,0

Emise CO2 (g / km)

119,7 – 127,4

127,0 – 136,6

Druh

pohon předních kol

pohon předních kol

Spojka

hydraulicky ovládaná, jednokotoučová

dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané

Převodovka

manuální 5stupňová

automatická 7stupňová DSG

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

1 136 – 1 257

1 180 – 1 301

Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)

426 – 524

428 – 526

Celková hmotnost (kg)

1 591

1 635

Nebrzděný přívěs (max. kg)

560

590

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

1 000

1 000

1 1473
473

Spotřeba paliva (l / 100 km)

HMOTNOST

11 473
473

PŘENOS VÝKONU

1 463
1 463
1 958
1 958

2 455
2 455
4 262
4 262

11463
463

22455
455

11958
958

44262
262

1 457
1 457
1 732
1 732
* Světově harmonizovaná testovací procedura pro osobní vozidla.
** Použití nízkooktanového paliva může mít vliv na výkon motoru.

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

*** Vozidlo může být vybaveno sadou celoročních pneumatik.
11457
457
Pro více informací kontaktujte Vašeho autorizovaného partnera ŠKODA.

11732
732

530 l
530 l
958
958
530
530ll
958
958

960
960

70 / 5 000 – 5 500

1 473
2 455

960
960

Maximální výkon / otáčky (kW / min )

Výška (mm)
Rozvor (mm)

Podvozek

96
976
7

3 / 999

0,324 – 0,330 podle motorizace

4 262 / 1 732

9
96
677

3 / 999
-1

Součinitel odporu vzduchu CW

Délka / šířka (mm)

1 1386
386

Počet válců / objem (cm3)

5místná, 5dveřová, 2prostorová

11 386
386

MOTOR

Vnější rozměry

Typ

1 10
212
0
1

Turbodmychadlem přeplňovaný benzínový motor
s přímým vstřikováním paliva

Karoserie

11 0
02
211

Turbodmychadlem přeplňovaný benzínový motor
s přímým vstřikováním paliva

1,0 TSI / 70 kW DSG

1 1401
401

1,0 TSI / 70 kW

11 401
401

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
MODELU FABIA COMBI TOUR

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-li získat přesnou specifikaci prvků, součástek a vybavení, kontaktujte,
prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

MyŠKODA APP
Užijte si plnou kontrolu nad Vaším vozem.
Stáhněte si MyŠKODA App a získejte tak
kdykoliv přístup ke všem důležitým funkcím vozu.
K těm patří přístup k jízdním datům, dojezdu vozu,
plánování tras nebo poloze zaparkovaného vozu.

JESTLI VÁS BAVILO O NÍ ČÍST,
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE JI ŘÍDÍTE

FA0KA0821C

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU

Váš prodejce vozů ŠKODA:

