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NEBOJTE SE
ODVÁZAT
Stylový doplněk. Městská legenda. Rodinný přítel. Tohle auto může
mít spoustu různých jmen. Ze všeho nejvíc je ale nová ŠKODA FABIA
definována osobou, která ji řídí. Tohle auto je svěží, výjimečné
i odhodlané okouzlit. Doma u chodníku se cítí stejně dobře, jako
u přehlídkového mola. Řada aerodynamických prvků společně utváří
jeho odvážný vizuální charakter, zatímco výrazná kola podtrhují jeho
sportovního ducha. A to jsme ještě nemluvili o živějším motoru,
ostřejších LED světlech, špičkových bezpečnostních asistentech, řadě
systémů konektivity a spoustě místa pro to, abyste mohli naložit vše
potřebné. Užívat si pohodlí a zároveň být sám sebou nikdy nebylo snazší.
Taková je nová ŠKODA FABIA. Sebevědomě svá.

DESIGN
EXTERIÉRU
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AERO.
DYNAMICKÁ.
Dynamická krása a aerodynamické tvary se snoubí
v emotivním designu nového modelu FABIA.
Tento kompaktní hatchback s dynamickým duchem
se hlásí ke sportovní tradici značky ŠKODA a zároveň
nabízí špičkovou aerodynamiku.

Design

STYL A FUNKČNOST
Dynamická krása a aerodynamické
tvary se spojují v emocionálním designu
nového modelu FABIA. Tento kompaktní
hatchback se sportovním duchem
odkazuje na sportovní geny značky
ŠKODA. Se součinitelem odporu vzduchu
již od 0,28 ustavuje ve své třídě nové
měřítko. K tomu přispívají jak tvary
karoserie (například svažující se střecha
a sklon čelního skla), tak i celá řada prvků,
jejichž úkolem je omezit aerodynamický
odpor. S tímto cílem byl také zvolen
speciální design kol z lehkých slitin,
vybavených Aero kryty.
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AERODYNAMIKA V DETAILU
Některé prvky vozu byly přizpůsobeny tak,
aby zlepšily aerodynamiku vozu – jako
aerodynamicky optimalizovaná vnější zpětná
zrcátka. Některé prvky jsou speciálně navržené
pro omezení aerodynamického odporu – jako
například aerodynamické prvky v předním
nárazníku, které usměrňují proudění vzduchu
kolem nárazníku, nebo aktivní žaluzie chladiče,
které omezují proudění vzduchu do motorového
prostoru na míru nezbytnou pro chlazení motoru.
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AERODYNAMIKA VYLADĚNÁ OD PODVOZKU PO STŘECHU
Protažený střešní spoiler a finlety po stranách zadního okna přispívají k lepší aerodynamice
a jsou zároveň zásadními designovými elementy. Podobně důležité jsou i prvky, které nevidíte
na první pohled. Kryty podvozku omezují turbulenci a vytvářejí vzduchu hladkou cestu pod
vozem, což současně zlepšuje jízdní stabilitu vozu.

PANORAMATICKÁ STŘECHA
Dynamický design exteriéru může
na přání ještě podtrhnout panoramatická
střecha, která se táhne od předního skla
až po střešní spoiler.
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY A MLHOVKY
Jedinečný design předních světlometů s dekorativními krystalickými prvky je vždy doplněn
o LED technologii. Základní verze LED světlometů je vybavena LED světly pro denní svícení,
LED potkávacími i dálkovými světly a LED směrovkami. Volitelné Bi-LED přední světlomety
navíc zahrnují například LED světla pro přisvěcování do zatáček. Přední mlhovky, umístěné
ve spodní části nárazníku, mají vedle své praktické funkce i roli designovou.

ZADNÍ SVĚTLA
Nová FABIA je vybavena zadními světly
s výrazným horizontálním designem. Jsou dostupná
ve dvou verzích. Základní verze využívá technologii
LED pouze pro couvací a mlhové světlo, zatímco
vrcholná verze využívá výhradně technologii LED.

COLOR CONCEPT
Oblečte svůj vůz do oblíbené barvy a dejte mu ještě více
osobnosti s výbavou Color Concept. Černá verze Color
Concept Vám umožní zkombinovat černou střechu, černé
kryty zpětných zrcátek a černá kola s odlišnou barvou
karoserie. Šedý Color Concept má kromě šedé střechy,
krytů zrcátek a kol také šedý rámeček přední masky.

23 KOMBINACÍ
JEN PRO VÁS

DESIGN
INTERIÉRU
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VYSTUPTE
Z ŘADY

Když nastoupíte, máte pocit, že jste se posunuli o třídu výš. Nová FABIA
nabízí prostorný interiér, který se může pochlubit vysoce kvalitními materiály
a mnoha volitelnými prvky v oblasti designu, technologií a komfortu.
Jakmile nasednete, už nemusíte vystupovat ze své komfortní zóny.

Design

VIRTUÁLNÍ KOKPIT
Virtuální kokpit zobrazuje data z palubního počítače v kombinaci s dalšími informacemi,
například o navigaci nebo o jízdních asistentech. Můžete si vybrat z pěti zobrazení
(na snímku je „klasické zobrazení“), mezi kterými lze volit tlačítkem na volantu.
Virtuální kokpit modelu FABIA je vybaven displejem o úhlopříčce 10,25“.

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
Udělejte svůj prostor útulnější a komfortnější s LED osvětlením
interiéru. Jeho součástí je ambientní osvětlení palubní desky
(přepínatelné mezi bílou a červenou*), osvětlení středové konzole
a vnitřních klik dveří a také přední i zadní čtecí lampičky.
* Platí pro vozy vybavené infotainmentem Amundsen. Bez tohoto
systému je ambientní osvětlení jednobarevné – bílé nebo červené.
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DEKORATIVNÍ PRVKY
Palubní deska nového modelu FABIA, zdobená chromovanými
detaily, jako jsou výdechy ventilace a sdružený přístrojový panel,
kombinuje estetiku s dokonalou funkčností.

PROSTORNOST
Dostatečný prostor pro kolena a hlavu
na zadních sedadlech posouvá model
FABIA na úroveň vozidel vyšší třídy.

KONEKTIVITA

26

ŠKODA CONNECT: VEZMĚTE
SI ONLINE SVĚT NA CESTY

Konektivita

Být neustále online znamená víc než jen přístup k zábavě a užitečným informacím
na cestách. Zároveň Vám to umožní přivolat si v případě potřeby asistenční službu.
ŠKODA Connect je Vaší branou do světa neomezených komunikačních možností.

ŠKODA CONNECT
Tato nabídka zahrnuje dvě kategorie
služeb. Zatímco Infotainment Online
poskytuje například informace
o trase a dopravě v reálném čase,
služba Vzdálený přístup se zaměřuje
na pomoc a bezpečnost a umožňuje
vzdálený přístup a ovládání vozidla.
Přináší také přístup k asistenční
službě, kdykoliv ji potřebujete.
Tyto služby jsou dostupné
v aplikaci MyŠKODA App.

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP – POSLEDNÍ PARKOVACÍ POZICE

VZDÁLENÝ PŘÍSTUP – ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNI VOZU

Zjistěte přesnou polohu Vašeho automobilu, ať už jste kdekoliv.
Aplikace MyŠKODA Vám zobrazí adresu i vzdálenost od Vašeho vozu.

Tato funkce umožňuje pomocí aplikace MyŠKODA odkudkoli zamknout nebo odemknout
Váš vůz. Pokud jste například zapomněli vozidlo zamknout, můžete to pomocí Vašeho
mobilního telefonu snadno odkudkoliv napravit, třeba i z pohodlí Vaší pohovky.
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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.

SMARTLINK
Systém SmartLink umožňuje řidiči bezpečně používat obrazovku infotainmentu pro telefon za pomoci technologie
Apple CarPlay nebo AndroidAuto. Systém Smartlink je dostupný i bezdrátově. (Pro další informace týkající
se bezdrátových funkcí se obraťte na svého partnera ŠKODA. Podmínky používání a informace o kompatibilitě
SmartLink naleznete na našich webových stránkách.)

Konektivita

Konektivita

KALENDÁŘ
Aplikace Kalendář byla
navržena zejména
s ohledem na Vaše
pracovní aktivity a pomůže
Vám strávit čas na cestách
produktivně a bezpečně.
Tato aplikace Vám umožní
i za jízdy pohodlně pracovat
s Vaším kalendářem.
Stisknutím tlačítka
Navigovat Vás aplikace
Kalendáře zavede přímo
na místo Vaší plánované
schůzky. Přes spárovaný
telefon se také můžete
připojit ke konferenčním
hovorům. Veškerý obsah je
synchronizován online
a propojen s Vaším účtem,
takže ho můžete snadno
převádět mezi Vašimi
zařízeními.

SIMPLY
CLEVER
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PŘEDNÍ PŘIHRÁDKA

USB-C U VNITŘNÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA

SCHRÁNKA NA DEŠTNÍK

V přihrádce ve středové konzoli, která je vybavena dvěma porty USB-C, najdete také
držák na tužky a univerzální klip, který můžete použít na uchycení kabelů a dalších
drobných předmětů.

USB-C port umístěný ve stropním panelu u zpětného zrcátka
je ideální pro nabíjení zařízení uchycených na čelním skle.

Chytrá schránka s originálním ŠKODA deštníkem je umístěna ve dveřích řidiče.
Je navržena tak, aby z vozu odváděla vodu a udržela tak interiér suchý.

Simply Clever

Simply Clever

CHYTRÝ NEMUSÍ
BÝT JEN TELEFON

Nová FABIA může být vybavena řadou užitečných
funkcí. Protože potřeby řidiče jsou vždy na prvním
místě, přišli jsme s řešeními, která Vám usnadní
každodenní cesty a z řízení udělají radost.

PŘIHRÁDKA NA STŘEDOVÉM TUNELU

Pro Vaše nápoje je připraven dvojitý držák s funkcí snadného otevírání Easy Open,
který může být umístěn na středové konzoli v dosahu ruky řidiče i spolujezdce.

Tento praktický prvek, který ocení cestující na zadních sedadlech, zahrnuje prostornou přihrádku na středovém tunelu spolu
s pružným držákem nápojů. Když ho nepoužíváte, můžete držák na nápoje složit a získat tak více odkládacího prostoru.

Simply Clever
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Simply Clever

VYJÍMATELNÝ DRŽÁK NÁPOJŮ

SKLOPNÉ OPĚRADLO SEDADLA SPOLUJEZDCE

Udělejte si ve svých věcech větší pořádek díky dvojitým kapsám na zadních stranách předních sedadel.
Do té větší můžete umístit třeba blok nebo počítač, ta malá se hodí například na telefon.

Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce dále zvyšuje variabilitu vozu a umožňuje
přepravu předmětů neobvyklých rozměrů.

Simply Clever
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Simply Clever

DVOJITÁ KAPSA

POHODLÍ
A
PROSTOR
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NÁPADY PRO PŘÍJEMNÉ
CESTOVÁNÍ
Nová FABIA se může pochlubit řadou chytrých nápadů pro pohodlné
cestování. Díky nim zvládne řidič každodenní cesty bez komplikací
a ještě k tomu si řízení vozu užije.

KESSY
Je snadné zvyknout
si na pohodlí systému
bezklíčového
odemykání, startování
a zamykání KESSY.
Nová FABIA umožňuje
využít k odemykání
či zamykání kliky
předních dveří nebo
víko zavazadlového
prostoru.

Pohodlí a prostor

SKLOPNÁ ZRCÁTKA
Automaticky sklopná vnější
zpětná zrcátka se mohou
sklopit po zamčení vozu
nebo otočením tlačítka
v interiéru. Jsou tak chráněna
před poškozením zejména
při parkování ve stísněných
prostorech a zároveň
poskytují vizuální potvrzení
toho, že jste vůz zamkli.
Zrcátko na straně řidiče
je navíc vybaveno funkcí
stmívání, která zabraňuje
oslnění od vozidla za Vámi.

VYHŘÍVANÉ ČELNÍ SKLO

Když se řidič cítí komfortně, ovládá své vozidlo bezpečněji. Proto nabídka výbavy pro nový model FABIA zahrnuje i vyhřívaný volant. Funkce vyhřívání je ovládána
tlačítkem na volantu nebo prostřednictvím infotainmentu. Zvolte si úroveň vyhřívání, která Vám vyhovuje, a užívejte si tepelný komfort po celou cestu.

Díky této praktické funkci už nikdy nebudete muset škrábat čelní sklo. Vyhřívání čelního skla, ovládané pomocí
infotainmentu, se hodí nejen v zimě, protože Váš vůz také zbaví vlhkosti na předním skle.

Pohodlí a prostor
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Pohodlí a prostor

VYHŘÍVANÝ VOLANT
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Pohodlí a prostor

NABÍJECÍ BOX PRO SMARTPHONE
Přihrádka na telefon, vhodná také pro zařízení s velkým displejem, vytváří zesílený
signál pro Váš mobilní telefon a zároveň za jízdy Vaše zařízení bezdrátově nabíjí.
Dva USB-C datové porty umístěné nad přihrádkou umožňují Vaše zařízení snadno
připojit a spárovat s infotainmentem.

JUMBO BOX A DRŽÁK NÁPOJŮ
Přihrádka Jumbo Box umožňuje bezpečně uložit všechna
malá elektronická zařízení v přední loketní opěrce.
Na středové konzoli najdete také 12V zásuvku
a držáky nápojů s funkcí Easy Open.
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Pohodlí a prostor

ZADNÍ STŘEDOVÁ OPĚRKA
Když není zadní prostřední sedadlo obsazeno, můžete
sklopit středovou opěrku a využít držáky na nápoje.

VÝDECHY KLIMATIZACE A USB PORTY V ZADNÍ ČÁSTI
Výdechy klimatizace na zadní straně přední loketní opěrky umožňují cestujícím vzadu
snadno nastavit proudění vzduchu tak, aby jim vyhovovalo. Volitelně může vůz být
vybaven také dvěma USB-C porty vzadu pro nabíjení mobilních telefonů.
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Pohodlí a prostor

LED ČTECÍ LAMPIČKY
Díky použití LED technologie si mohou cestující na zadních sedadlech posvítit
výkonnými čtecími lampičkami, aniž by rušili řidiče. Kromě toho je může řidič
ovládat přímo ze svého sedadla (není zobrazeno). Vnitřní LED čtecí lampičky
vpředu a vzadu nejsou dostupné pro výbavový stupeň Ambition.

PANORAMATICKÁ STŘECHA
Vychutnejte si pocit svobody a prostoru nad hlavou
díky panoramatické střeše vyrobené ze speciálního
tónovaného skla, které zaručuje maximální
bezpečnost i tepelný komfort.
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DOMOV PRO VŠECHNO
Vždy je lepší mít ve věcech pořádek, ať už je to doma nebo v autě. A nová FABIA
Vám pomůže toho snadno dosáhnout. Díky štědrému prostoru pro zavazadla
a řadě „Simply Clever“ detailů zůstane vše na správném místě.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Tato sada, která obsahuje tři
sítě, spolehlivě zabrání Vašim
věcem ve volném pohybu
po vozidle. Navíc snadno
vidíte, kam jste co dali.

Pohodlí a prostor

MULTIFUNKČNÍ
KAPSA
Dostupný prostor
v zavazadelníku se
dá chytře využít.
Multifunkční kapsa
navržená pro uložení
částí oblečení a dlouhých
lehkých předmětů je
šikovným doplňkem.
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ZAVAZADLOVÝ
PROSTOR
Nová FABIA disponuje
zavazadlovým
prostorem o základním
objemu 380 litrů,
který může být zvětšen
na 1 190 litrů sklopením
zadních sedadel.

Pohodlí a prostor

PRUŽNÁ
PŘIHRÁDKA
Pružná přihrádka
připevněná k bočním
panelům je ideální
pro přepravu květin,
malých hraček, nákupů
a podobně. Můžete ji
také využít pro uložení
lékárničky nebo tažného
lana. Rozměr přihrádky se
dá kdykoliv přizpůsobit
aktuálním potřebám.
Když ji nepotřebujete,
lze ji snadno složit.

BEZPEČNOST
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ADAPTIVNÍ TEMPOMAT

ADAPTIVNÍ VEDENÍ V JÍZDNÍM PRUHU

Za pomoci radarového zařízení umístěného v přední masce doplňuje tento
asistent základní funkce tempomatu o udržování bezpečné vzdálenosti
od vpředu jedoucího vozidla – a to až do rychlosti 210 km / h.

Tento systém dokáže udržet vůz uprostřed správného jízdního pruhu
a upozornit řidiče v případě jeho opuštění. Umí také ovládat vůz
při změnách směru vynucených prací na silnici.

Bezpečnost

Bezpečnost

ASISTOVANÁ
JÍZDA 2.0

Asistovaná jízda 2.0 kombinuje adaptivní tempomat (včetně funkce Front Assist) s funkcí
Adaptivní vedení v jízdním pruhu. Pro maximální bezpečnost jízdy musí být systém neustále
monitorován řidičem. Proto volant detekuje dotek řidiče a poskytuje tak systému interaktivní
rozhraní. Pokud se řidič nevěnuje řízení, vozidlo tuto situaci rozpozná. Asistovaná jízda 2.0
je dodávána výhradně v kombinaci s virtuálním kokpitem.
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DALŠÍ EXPERTI
NA PALUBĚ

Na silnici můžete narazit na mnoho věcí. Abychom si mohli být
jistí, že je auto připraveno poradit si se všemi situacemi, které
mohou po cestě nastat, jsou po ruce další asistenti s řadou
funkcí, které řidiči pomohou nebo ho dokonce zastoupí.

ASISTENT ZMĚNY
JÍZDNÍHO PRUHU
S využitím radarových senzorů
v zadním nárazníku
(které detekují další vozidla
i hůře rozpoznatelné
objekty, jako jsou cyklisté,
až na vzdálenost 70 m)
Asistent změny jízdního
pruhu monitoruje prostor
za vozidlem. V závislosti
na vzdálenosti a rychlosti
okolních vozidel pak rozhodne,
jestli řidiče varovat nebo ne.

FRONT ASSIST S PREDIKTIVNÍ OCHRANOU CHODCŮ
Systém Front Assist využívá radarového senzoru umístěného v přední masce, aby monitoroval vzdálenost
od vozidla vpředu (včetně funkce nouzového brzdění). Systém také zahrnuje prediktivní ochranu chodců,
která řidiče varuje zvukovým i vizuálním signálem a jemným „ťuknutím“ do brzd.

Pokud máte špatný rozhled,
asistent vyparkování Vám
za pomoci senzorů
v zadním nárazníku pomůže
bezpečně vycouvat
z parkovacího místa. Dokáže
také automaticky aktivovat
brzdy, pokud rozpozná hrozící
nebezpečí.

Bezpečnost

Bezpečnost

ASISTENT
VYPARKOVÁNÍ

AUTOMATICKÉ PARKOVÁNÍ

Parkování je snazší a bezpečnější s parkovacími senzory
intergrovanými do předního a zadního nárazníku,
které kontrolují vzdálenost vozu od jakýchkoliv překážek.

Minimalizujte náročnost parkování v těsných prostorech se systémem
automatického parkování. Automaticky zvolí vhodné parkovací místo
a bezpečně Vás navede do řady podélně nebo příčně stojících vozidel.

Bezpečnost
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Bezpečnost

PARKOVACÍ SENZORY

63

62

MULTIKOLIZNÍ BRZDA
V případě nehody začne
multikolizní brzda brzdit, aby
zabránila nekontrolovanému
pohybu vozu a omezila tak
pravděpodobnost další srážky.

SVĚTELNÝ A DEŠŤOVÝ SENZOR
Vaše nová FABIA může být vybavena světelným a dešťovým senzorem, který automaticky zapíná a vypíná světla, a jehož součástí je i vnitřní zpětné zrcátko
s automatickým stmíváním. Dále může být vybavena asistentem dálkových světel, který automaticky dle situace přepíná dálková a potkávací světla.

Tento systém využívá kameru
ve vnitřním zpětném zrcátku
ke sledování dopravních značek
na aktuálním úseku silnice
a informuje o nich řidiče.
Systém je schopen rozpoznat
značky na levé i pravé straně
silnice stejně jako nad ní.
Navíc dokáže rozpoznat
i proměnné dopravní značky
(elektronické dopravní tabule).

Bezpečnost

Bezpečnost

ROZPOZNÁVÁNÍ
DOPRAVNÍCH ZNAČEK
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BEZPEČNOST PRO
VŠECHNY PŘÍPADY
V extrémních případech, kdy už řidič nedokáže
situaci zachránit, přichází na řadu prvky pasivní
ochrany, jako například airbagy. Váš vůz jich může
mít až devět.

BOČNÍ AIRBAGY VPŘEDU A VZADU

PŘEDNÍ AIRBAGY

HLAVOVÉ AIRBAGY

KOLENNÍ AIRBAG

Zatímco airbag řidiče se skrývá ve volantu, airbag spolujezdce je umístěn
v palubní desce a lze ho deaktivovat. Díky tomu můžete na přední sedadlo
upevnit dětskou sedačku.

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

Vaše nová FABIA může být vůbec poprvé vybavena kolenním
airbagem, který v případě nehody chrání řidičova kolena a holeně.

Bezpečnost

Bezpečnost

Tyto čtyři airbagy chrání pánev a hrudník řidiče i ostatních cestujících
v případě bočního nárazu. Zadní boční airbagy jsou součástí výbavy na přání.

VÝKON

68

UŽIJTE SI VÍCE
VÝKONU

SPORTOVNÍ VOLANT / VOLBA JÍZDNÍHO REŽIMU

Výkon

Váš požitek z jízdy umocní multifunkční tříramenný sportovní volant
potažený perforovanou kůží. Pokud je vozidlo vybaveno Volbou jízdního
režimu, lze Váš dynamický styl jízdy podpořit výběrem režimu Sport.
K dispozici jsou také režimy Normal, Eco a Individual.

Protože jsme ji vybavili novými výkonnějšími motory, nová FABIA
dospěla z agilního městského vozu ve spolehlivého partnera,
který Vás snadno provede i delšími cestami.

MOTORY
Naše nabídka zahrnuje benzinové motory s technologiemi MPI i TSI.
Zatímco verze MPI má výkon 59 kW, motory TSI nabízejí výkon 70 kW, 81 kW
nebo 110 kW. Motor o výkonu 110 kW je čtyřválcový a je vybaven funkcí ACT (Active
Cylinder Timing). Při nízkém zatížení motoru ACT odpojí prostřední dva válce, aby se
snížila spotřeba vozidla a Vaše již tak úsporná jízda se stala ještě efektivnější.

INDIVIDUALIZACE
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Individualizace

AMBITION

INTERIÉR AMBITION, ČERNÁ / ČERNÁ
Dekorační lišta Anodized Cross
Látkové potahy

Standardní výbava verze Ambition zahrnuje vnější boční zpětná zrcátka
(elektricky nastavitelná a vyhřívaná) a kliky dveří v barvě karoserie, deštník
ve dveřích řidiče, přihrádku na sluneční brýle, výškově nastavitelné sedadlo
řidiče a další. Interiér verze Ambition je k dispozici ve dvou variantách.
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Individualizace

AMBITION

INTERIÉR AMBITION, ČERNÁ / ŠEDÁ
Potah palubní desky látka
Dekorační lišta Grey Metallic
Látkové potahy
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Individualizace

STYLE

INTERIÉR STYLE, ČERNÁ / ŠEDÁ
Potah palubní desky látka s prošitím
Dekorační lišta Grey Metallic
Látkové potahy

Standardní výbava verze Style zahrnuje chromované rámování bočních oken (spodní lišty), mlhovky, malý
kožený paket (volant, hlavice řadicí páky a madlo ruční brzdy), LED diody a další prvky LED ambientního
osvětlení, Infotainment Bolero 8“, dva porty USB-C, startování tlačítkem, klimatizaci, výškově nastavitelná
sedadla řidiče a spolujezdce a další. Interiér verze Style je k dispozici ve třech variantách.
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Individualizace

STYLE

INTERIÉR STYLE, ČERNÁ / HNĚDÁ
Potah palubní desky látka s hnědým prošitím
Dekorační lišta Cooper Metallic
Látkové potahy
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Individualizace

SPORTOVNÍ
PAKET

SPORTOVNÍ PAKET
Potah palubní desky Suedia s prošitím
Dekorační lišta Grey Metallic
Potahy Suedia/látka, černý strop

Sportovní paket obsahuje sportovní přední sedadla,
tříramenný multifunkční sportovní volant, sportovní
kryty pedálů a další prvky.
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ČALOUNĚNÍ

Sportovní paket černý
(Suedia / látka), sportovní přední sedadla

Style černá / šedá (látka)

Style hnědá / černá (látka)

Individualizace

Individualizace

Ambition šedá / černá (látka)

ČERNÁ MAGIC METALÍZA

MODRÁ RACE METALÍZA

ČERVENÁ VELVET METALÍZA

Individualizace
STŘÍBRNÁ BRILLIANT METALÍZA

ŠEDÁ GRAPHITE METALÍZA

MODRÁ ENERGY UNI

BÍLÁ MOON METALÍZA

ORANŽOVÁ PHOENIX METALÍZA

BÍLÁ CANDY UNI

Individualizace

BARVY
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KOLA
Kola z lehké slitiny PROCYON 17“
(černá, černé Aero kryty)
7J × 17“ ET51, 215 / 45 R 17

Kola z lehké slitiny PROCYON 17“
(šedá, černé Aero kryty)
7J × 17“ ET51, 215 / 45 R 17

Kola z lehké slitiny PROCYON 17“
(stříbrná, černé Aero kryty)
7J × 17“ ET51, 215 / 45 R 17

Kola z lehké slitiny PROXIMA 16“
(černá, černé Aero kryty)
6J × 16“, ET45, 195 / 55 R16

Kola z lehké slitiny PROXIMA 16“
(stříbrná, černé Aero kryty)
6J × 16“, ET45, 195 / 55 R16

Kola z lehké slitiny ROTARE Aero 15“
(černá)
5,5J × 15“, ET40, 185 / 65 R15

Kola z lehké slitiny ROTARE Aero 15“
(stříbrná)
5,5J × 15“, ET40, 185 / 65 R15

Ocelová kola s kryty CALISTO 15“
5,5J × 15“, ET40, 185 / 65 R15

Kola z lehké slitiny PROXIMA 16“
(šedá, černé Aero kryty)
6J × 16“, ET45, 195 / 55 R16

Individualizace

Individualizace

Kola z lehké slitiny LIBRA 18“ (černá, leštěná) 7J × 18“, ET51, 215 / 40 R18

PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Příslušenství

FABIA PODLE
VAŠICH PŘEDSTAV

LIŠTY PŘEDNÍHO A ZADNÍHO NÁRAZNÍKU – CHROMOVANÉ
Chromované lišty předního a zadního nárazníku dodávají vozu nezaměnitelný
luxusní styl, který je zároveň svěží a atraktivní.

Příslušenství nejsou jen módní výstřelky. Se ŠKODA Originálním
příslušenstvím můžete Váš vůz přizpůsobit svým představám
a specifickým potřebám, ať už je to více praktičnosti
a účelnosti nebo například větší bezpečnost.
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DEKORATIVNÍ LIŠTY PRAHŮ
– NEREZOVÁ OCEL

OZDOBNÉ PRAHOVÉ LIŠTY S VLOŽKAMI Z NEREZOVÉ OCELI
Prahové lišty s vložkami z nerezové oceli dodají Vašemu vozu ještě atraktivnější
vzhled a zároveň chrání lak prahů dveří před znečištěním.

3D DEKORATIVNÍ FÓLIE
NA PRAHY
Tyto fólie pozvednou vzhled Vašeho vozu
a navíc ochrání lak prahů předních dveří
před znečištěním.

Příslušenství

Příslušenství

Dekorativní lišty z nerezové oceli
s nápisem FABIA, které dokonale
padnou na prahy vozu, jsou originálním
prvkem, který spojuje estetickou
i praktickou funkci.
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SMART HOLDER – HÁČEK
Kabelky nebo batohy už nemusí
zabírat místo na zadních sedadlech.
Pověste je na háček Smart Holder
upevněný k předním hlavovým
opěrkám.

SMART HOLDER – DRŽÁK MULTIMÉDIÍ
Cestující vzadu určitě ocení tento držák na externí zařízení,
který lze upevnit na přední hlavové opěrky.

Ramínko, které může být upevněno
na hlavové opěrky předních sedadel,
je neobyčejně praktickým doplňkem
zvláště pro ty, kteří cestují za prací
v obleku.

Příslušenství

Příslušenství

SMART HOLDER – RAMÍNKO
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Stylový odpadkový koš, který se dokonale hodí k Vašemu vozu ŠKODA, je elegantním
řešením pro nakládání s odpadky ve voze. Jeho používání je snadné. Víko zajišťuje,
že případný zápach zůstane stejně jako odpadky uvnitř koše.

OPĚRKA NOHOU „LOUNGE STEP“ ČERNÁ, 2 KS

Praktický doplněk k zadním celoročním kobercům chrání povrch středového tunelu
před znečištěním od obuvi cestujících na zadních sedadlech.

Opěrka nohou pomáhá chránit podlahu a zároveň snižuje hluk v interiéru.
Lze ji před dalším použitím snadno vyjmout a vyčistit.

TEXTILNÍ KOBEREČKY PRESTIGE
– DVOJITÉ PROŠÍVÁNÍ
Stylově doplňují moderní interiér a zvýrazňují obrysy
prostoru pro nohy.

TEXTILNÍ KOBEREČKY STANDARD

CELOROČNÍ KOBEREČKY

Koberce s protiskluzovým povrchem zachycují
nečistoty i vlhkost. Snižují také hluk v interiéru
vozu a cestování je tak ještě komfortnější.

Díky chytrému a praktickému designu
i materiálu optimálně chrání podlahu
před blátem, špínou a vodou.

Příslušenství
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Příslušenství

ODPADKOVÝ KOŠ DO VÝPLNĚ DVEŘÍ

CELOROČNÍ KOBEREC PŘES STŘEDOVÝ TUNEL
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Příslušenství

OBOUSTRANNÝ KOBEREC DO ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Typický příklad víceúčelového příslušenství, které pomáhá
udržovat zavazadlový prostor v čistotě a zabraňuje jeho poškození
od přepravovaných předmětů i nechtěnému pohybu nákladu při jízdě.

SÍŤOVÝ PROGRAM – ŠEDÝ
Sada tří sítí je praktickým a zároveň atraktivním
doplňkem. Zajišťuje převážené předměty na místě
a zabraňuje jejich posouvání během jízdy.
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Pokud často převážíte naklad, který by mohl
ušpinit zavazadlový prostor, určitě oceníte
plastovou vanu do zavazadlového prostoru,
kterou lze snadno vyjmout a umýt.
Lze ji doplnit o hliníkovou přepážku doplněnou
posuvným dělícím prvkem, který Vám umožní
rozdělit prostor podle Vašich potřeb.

Příslušenství

FLEXIBILNÍ PŘIHRÁDKA
Flexibilní přihrádka je obzvláště praktické
řešení pro přepravu drobností včetně
povinné výbavy. Přihrádka je pevná,
ale zároveň flexibilní a velmi snadno se
používá. Když ji nepoužíváte, můžete ji
jednoduše složit.

OCHRANNÁ FÓLIE
NÁKLADOVÉ HRANY
Ochraňte nákladovou hranu zadního
nárazníku pomocí chytrého pásu
průhledné fólie z kvalitního polyuretanu.
Tento PU materiál je vysoce odolný
proti poškrábání nebo prasknutí,
a proto zabraňuje mechanickému
poškození nakládací hrany a nárazníku
při nakládání nebo vykládání
přepravovaných předmětů.

OCHRANNÝ KOBEREC
NÁKLADOVÉ HRANY
– VAROVNÉ PRVKY
Tento prvek příslušenství poskytuje
optimální ochranu zadního nárazníku
i nákladové hrany vozu. Reflexní
pruhy ve tvaru trojúhelníku zlepšují
viditelnost Vašeho vozu. Lze ho použít
i v nouzových situacích.

Příslušenství

VANA DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU S ALU PŘEPÁŽKOU
A POSUVNÝM DĚLICÍM PRVKEM
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Sluneční clona pod panoramatickou
střechu je skvělým pomocníkem
po celý rok. Nejvíce ji oceníte v létě,
kdy pomáhá chránit interiér vozu před
silnými slunečními paprsky a horkem.

Příslušenství

SÍŤ POD PLATO
ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU
Síť upevněná pod platem zavazadelníku
poskytuje další prostor pro uložení lehkých
předmětů, které potřebujete přepravit
odděleně od ostatních zavazadel.
Můžete do ní také pohodlně složit
clonu pod panoramatickou střechu.

DĚTSKÉ ZRCÁTKO
S dětským zrcátkem budete mít vždy přehled
o tom, co se děje na zadních sedačkách.
Pro děti je navíc uklidňující, když s Vámi
mohou pohodlně navázat oční kontakt.
Dětské zrcátko Vám umožní rychle
zkontrolovat své děti, aniž byste ztratili
plnou kontrolu nad vozem.

DĚTSKÉ AUTOSEDAČKY
Každý typ dětské autosedačky z nabídky
ŠKODA Originálního příslušenství
prochází řadou přísných testů. V naší
nabídce najdete sedačky určené pro děti
až do 36 kg tělesné váhy.

Příslušenství

SLUNEČNÍ CLONA POD
PANORAMATICKOU
STŘECHU
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NOSIČ JÍZDNÍCH KOL
NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ

UZAMYKATELNÝ NOSIČ LYŽÍ NEBO SNOWBOARDŮ – VÝSUVNÝ

UZAMYKATELNÝ NOSIČ
JÍZDNÍCH KOL

Nový výsuvný uzamykatelný nosič, který prošel přísnými zátěžovými a bezpečnostními testy ŠKODA, představuje
jednoduché řešení pro přepravu lyží nebo snowboardů na střeše vozu. Pojme 4 páry lyží nebo 2 snowboardy.

Nosič můžete bezpečně připevnit
na střechu pomocí hliníkového profilu.

Příslušenství

Příslušenství

Nosič je velmi robustní, snadno se montuje
i používá – stačí kolo nadzvednout
a upevnit. Funguje se všemi typy tažných
zařízení a je k dispozici v provedení
ve variantách pro 2 nebo 3 jízdní kola.
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STŘEŠNÍ BOX – 400 LITRŮ
Užijte si větší přepravní kapacitu a snazší nakládání se střešním boxem ŠKODA, který umožňuje přepravu až 6 párů lyží nebo 5 snowboardů, ale i objemných
zavazadel, kočárků a dalších věcí, které by se do zavazadlového prostoru plně obsazeného vozu nevešly. Tento uzamykatelný box je typický svým moderním
aerodynamickým tvarem a ochranou proti UV záření, která zaručuje, že bude vypadat stále jako nový. Je k dispozici v černé nebo stříbrné barvě.

Lapače nečistot chrání spodní
části karoserie vozu před
nečistotami a poškozením
způsobeným odletujícími kameny
a štěrkem. Lapače jsou užitečné
zejména v zimě, kdy je na vozovku
nasypána korozivní sůl, která
potom ulpívá spíše na lapačích,
než na karoserii vozu.

Příslušenství

Příslušenství

PŘEDNÍ A ZADNÍ LAPAČE
NEČISTOT
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Kola z lehké slitiny LIBRA 18“
(stříbrná metalická, broušená)
7J × 18“, ET51, 215 / 40 R18

Kola z lehké slitiny RIEGEL 17“
(černá metalická, broušená)
7J × 17“, ET51, 215 / 45 R17

Kola z lehké slitiny RIEGEL 17“
(černo-červená metalická, broušená)
7J × 17“, ET51, 215 / 45 R17

Kola z lehké slitiny RIEGEL 17“
(stříbrná metalická, broušená)
7J × 17“, ET51, 215 / 45 R17

Kola z lehké slitiny PROCYON 17“
(antracitová metalická, broušená)
7J × 17“, ET51, 215 / 45 R17

Kola z lehké slitiny PROCYON 17“
(černo-červená metalická)
7J × 17“, ET51, 215 / 45 R17

Kola z lehké slitiny PROXIMA 16“
(černá metalická, broušená)
6J × 16“, ET45, 195 / 55 R16

Kola z lehké slitiny PROXIMA 16“
(antracitová metalická, broušená)
6J × 16“, ET45, 195 / 55 R16

Kola z lehké slitiny URSUS 16“
(černá metalická, broušená)
6J × 16“, ET45, 195 / 55 R16

Kola z lehké slitiny URSUS 16“
(stříbrná metalická)
6J × 16“, ET45, 195 / 55 R16

Kola z lehké slitiny CANIS 16“
(černá metalická)
6J × 16“, ET45, 195 / 55 R16

Kola z lehké slitiny CANIS 16“
(stříbrná metalická)
6J × 16“, ET45, 195 / 55 R16

Kola z lehké slitiny HADAR 15“
(černá metalická)
5,5J × 15“, ET40, 185 / 65 R15

Kola z lehké slitiny HADAR 15“
(stříbrná metalická)
5,5J × 15“, ET40, 185 / 65 R15

Příslušenství

Příslušenství

KOLA
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BALÍČEK PÉČE
O KOLA

Kola automobilu jsou jako boty. Ať už jsou „boty“ Vašeho vozu
ŠKODA stylové, sportovní nebo čistě funkční, náš BALÍČEK PÉČE
O KOLA nabízí celou řadu produktů, díky kterým budou Vaše kola
ještě atraktivnější a zcela jedinečná.

DEKORATIVNÍ
KRYTY
VENTILKŮ
S dekorativními
kryty ventilků
s logem ŠKODA nebo
emblémem ŠKODA
Motorsport v zelené
barvě bude Váš vůz
vypadat stylově do
nejmenšího detailu.

BEZPEČNOSTNÍ
ŠROUBY KOL

OBALY
NA KOMPLETNÍ
SADU KOL

Bezpečnostní šrouby kol
dodávané se speciálním
adaptérem ochrání
kola Vašeho vozu před
pokusy o krádež.

Tyto vysoce kvalitní
polyesterové obaly
na kola umožňují snadný
transport a přenášení kol.

V nabídce jsou také
dekorativní kryty
klasických nebo
bezpečnostních
šroubů kol.

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
PRO 15“ A 16“ KOLA

Příslušenství

Příslušenství

KRYTY
NA ŠROUBY
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TECHNICKÁ DATA
Benzinový motor přeplňovaný
turbodmychadlem

1,0 TSI / 81 kW
Benzinový motor přeplňovaný
turbodmychadlem

1,5 TSI / 110 kW
Benzinový motor přeplňovaný
turbodmychadlem

MOTOR
Počet válců / objem (cm3)

3 / 999

3 / 999

3 / 999

4 / 1 498

Maximální výkon / otáčky (kW/min-1)

59 / 6 300

70 / 5 000 – 5 500

81 / 5 500

110 / 5 000 – 6 000

2 552

Podvozek

kliková s vlečenými rameny

Vnitřní rozměry
Šířka v loktech vpředu / vzadu (mm)

1 428 / 1 417

– přední brzdy

kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny

Efektivní prostor pro hlavu vpředu / vzadu (mm)

1 032 / 976

– zadní brzdy

kotoučové

Objem zavazadlového prostoru (max. l)

225

Řízení

hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem

Bez rezervního kola

8,0

Kola

5J × 14“; 5,5J × 15“

s nesklopenými / sklopenými zadními sedadly

380 / 1 190

Pneumatiky

185 / 70 R14; 185 / 65 R15

Objem nádrže (l)

40

EU6AP

Palivo

Benzin okt. č. 95

Benzin okt. č. 95

Benzin okt. č. 95

Benzin okt. č. 95

JÍZDNÍ VÝKONY

Spotřeba paliva dle WLTP* (l/100 km)
– kombinovaná

1 459

Rozvor (mm)

kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem

250 – 1 500 – 3 500

9,7 (9,6)

Výška (mm)

10,7

Brzdy

200 / 2 000 – 3 000
EU6AP

10,6

0,278 – 0,315 dle zvoleného typu motoru

Poloměr otáčení (m)

Zadní náprava

175 / 1600 – 3 500

15,5

Součinitel odporu vzduchu CW

1 525 / 1 509

EU6AP

Zrychlení 0 – 100 km/h (s)

5,0 – 5,5

5,0 – 5,5

5,0 – 5,6 (5,5 – 6,0)

5,6 – 6,0

114,2 – 123,7

114,0 – 125,6

113,7 – 126,8 (124,8 – 136,0)

128,0 – 136,8

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

hydraulicky ovládaná jednokotoučová

hydraulicky ovládaná jednokotoučová
(dvě souosé spojky, elektrohydraulicky
ovládané)

dvě souosé spojky, elektrohydraulicky
ovládané

manuální 5stupňová

manuální 5stupňová

manuální 6stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

automatická 7stupňová DSG

1 122 – 1 269

1 147 – 1 294

1 170 – 1 317 (1 192 – 1 339)

1 244 – 1 364

Přední náprava

1 459
1 459

Emise CO2 dle WLTP (g/km)
– kombinovaná

4 108 / 1 780

138

93 / 3 700 – 3 900

205

Délka / šířka (mm)

Světlá výška (mm)

EU6AP

195

Vnější rozměry
5místná, 5dveřová, 2prostorová

Rozchod vpředu / vzadu (mm)

Emisní norma

179

Typ

zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem

Maximální točivý moment (Nm/min-1)

Maximální rychlost (km/h)

Karoserie

979676

Benzinový motor

1,0 TSI / 70 kW

380 l
380
751 l
751

976

1,0 MPI / 59 kW

1 01 0
3232

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

380 l
751

10

2 552
2 552
4 108
4 108

735
735

809

2 552

735

1 539 – 1 660

1 562 – 1 680 (1 584 – 1 709)

1 670 – 1 720

550

570

580 (590)

620

Bržděný přívěs – 12% (max. kg)

800

1 000

1 100 (1 100)

1 200

( ) Vztahuje se na verzi s automatickou převodovkou.

1 509
1 509
1 780
1 780
1 509

Technické specifikace

1 510 – 1 609

Nebržděný přívěs (max. kg)

1 001
1 001

Celková hmotnost (kg)

1 001

420 – 435

1 417
1 417

405 – 528 (405 – 528)

4 108

1 417

405 – 528

1 954

1 428
1 428

404 – 528

1 525

1 428

Technické specifikace

Užitečná hmotnost (kg) – včetně řidiče a mimořádných výbav

* Světově harmonizovaný testovací postup pro osobní vozidla.

809
809

17,5°

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

1414
,1°,1°

1 525
1 525
1 954
1 954

14,1°

Převodovka

hydraulicky ovládaná jednokotoučová

17,5
17°,5°

Spojka

1 459

Druh

32

PŘENOS VÝKONU

UDĚLEJTE
Z KOLEMJDOUCÍCH
		
FANOUŠKY

UPOZORNĚNÍ K OBRÁZKŮM
Obrázky použité v této brožuře slouží jen k ilustrativním účelům
a nejsou zamýšleny jako součást smlouvy nebo záruky. Zobrazují
předsériové vozy a některé ilustrace, prvky, díly či výbavy se mohou
lišit od skutečných sériových vozů i napříč jednotlivými trhy.
Pro přesné specifikace prvků vozu, jeho součástí a výbav
kontaktujte Vašeho nejbližšího dealera ŠKODA.

MY ŠKODA APP
Užijte si plné kontroly nad Vaším vozem.
Stáhněte si MY ŠKODA App a získejte kdykoliv
přístup ke všem nezbytným prvkům, ať už jde
o jízdní data, dojezd na zbývající palivo, plánování
trasy nebo dokonce poslední parkovací pozice.

POKUD VÁS BAVILO O NÍ ČÍST
― PŘEDSTAVTE SI, ŽE JI ŘÍDÍTE

FA0KA1021C

ZAVOLEJTE NÁM A DOMLUVTE SI TESTOVACÍ JÍZDU

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

