
FABIA
ŠKODA



Убедителност е необходима не само, когато говориш пред публика. Тя те води и в живота. И ако не си роден с нея, винаги можеш да си я наемеш от 
ŠKODA FABIA. Със своите ясно отсечени линии, тя е повече самоуверена, отколкото срамежлива. Но нейната убедителност не се съдържа само във 
външния ú вид. Като една истинска ŠKODA, нейният характер е доусъвършенстван с множество практични детайли Simply Clever които носят удобство 
и сигурност.

FABIA е поредното доказателство за философията, от която се ръководим още от началото на нашата дейност - а именно, да създаваме красиви 
автомобили с фокус върху радостта от  шофиране и комфорта на пътуващите.

Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

ВНИМАНИЕ, 
МОЛЯ
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ИЗГЛЕД ОТСТРАНИ
FABIA е красива и динамична.  
Танцът между светлина 
и сянка е безкраен, 
благодарение на 
отличителните странични 
линии и врязаните линии в 
долната част на вратите.

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ СЪС 
ЗАТЪМНЯВАНЕ
Панорамният стъклен покрив, 
предлаган за хечбек и комби, се 
простира от предното стъкло до 
спойлера на покрива. А когато е 
необходимо, може да развиете щора, 
която предпазва от слънчевите лъчи. 
Допълнителна защита от преките 
слънчеви лъчи е затъмняването SunSet в 
задната част ба стъклото.

СТРАНИЧНИ МИГАЧИ
Страничните мигачи са 
вградени в страничните 
огледала за обратно 
виждане, подобрявайки 
общото впечатление от 
новата FABIA с още повече.

ИЗГЛЕД ОТПРЕД
Отпред, FABIA излъчва сила и 
самоувереност. Предните фарове, с 
кристални ръбове отдолу, напомнят 
блясъка на стъклото на Бохемските 
майстори.
Най-високата им версия е с черен фон и 
LED дневни светлини.  
Може да добавите и фарове за мъгла с 
функция Corner.

ТАЙНИТЕ ОБОЖАТЕЛИ 
ВЕЧЕ НЯМА ДА СА ТАЙНИ
Привличай вниманието, вместо да се бориш за него. 
Започни да се обличаш така, че да впечатляваш,  
а след това ги остави без дъх. Нека обръщат глави след 
теб, където и да отидеш. Привличай тайни обожатели 
на всеки ъгъл.
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ИЗГЛЕД ОТЗАД 
Ясно очертани линии и извивки опасват модела отзад, 
създавайки атрактивно съчетание от светлина и сянка.
Задните светлини, в типичната осветена С-форма, сега 
са обкантени с лъскава черна рамка.

FABIA КОМБИ
Версията Комби е доказателство за това, че форма 

и функционалност могат да се съчетаят под един 
покрив. Нейните ясни и изчистени линии обгръщат 

ненадминатото вътрешно пространство в автомобила. 
Разгледай я от всеки ъгъл и нейните балансирани 

пропорции истински ще те впечатлят. Комби версията 
е страхотен пример за динамичен дизайн, хармонично 

сработен с практичността, която е подчертана от 
функционални, и едновременно с това, елегантни 

рейки за багажник на покрива.
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50 НЮАНСА  
ДОБРО НАСТРОЕНИЕ
Ти си роден със цветен характер.
Разгърни го. Създадена специално за версията хечбек.
Цветовата концепция предлага много варианти, за да 
персонализирате своята FABIA. Изберете покрива, 
страничните огледала и джантите в бяло, сребристо 
или черно, комбинирайте ги с контрастен цвят на 
купето и нека забавлението започне!

MOON WHITE METALLIC 
С ЧЕРНА ЦВЕТОВА КОНЦЕПЦИЯ

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC 
С ЧЕРНА ЦВЕТОВА КОНЦЕПЦИЯ

QUARTZ GREY METALLIC СЪС 
СРЕБЪРНА ЦВЕТОВА КОНЦЕПЦИЯ

PACIFIC BLUE UNI 
СЪС СРЕБЪРНА ЦВЕТОВА КОНЦЕПЦИЯ

RALLYE GREEN METALLIC 
С ЧЕРНА ЦВЕТОВА КОНЦЕПЦИЯ

RACE BLUE METALLIC 
С БЯЛА ЦВЕТОВА КОНЦЕПЦИЯ

MAGIC BLACK METALLIC СЪС 
СРЕБЪРНА ЦВЕТОВА КОНЦЕПЦИЯ

Цветовата концепция е разработена ексклузивно за хечбек версията. 
За пълния списък от цветови комбинации, моля посетете  
www.skoda-auto.bg или се обърнете към най-близкия SKODA център
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Привлече им вниманието! Добре. Сега ги покани да 
седнат вътре. Покажи им, че има още от това, което 
изпълни очите им с възхищение.  
Убеди ги, че истинската красота идва отвътре!

ЗАВЛАДЕЙ ГИ  
С УВЕРЕНОСТ

ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН
Също толкова завладяващ е и 
интериорът на FABIA - с качествени 
материали и прецизна изработка, 
накъдето и да погледнете. 
Подчертаните хоризонтални линии 
и прецизираната ергономичност, 
правят интериора на този компактен 
автомобил удобен, самоуверен и 
изненадващо просторен.

ОЩЕ ПОВЕЧЕ 
ПРОСТРАНСТВО

Насладете се на 
усещането за свобода 

и пространство с 
панорамния стъклен 

покрив.

ПОКРИТИЕ НА ПЕДАЛИТЕ
Покритите със стомана 
педали са стилни и заедно с 
това подобряват чувството 
за комфорт у водача.



СВЪРЗАНОСТ
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ŠKODA CONNECT: 
ВЗЕМИ ОНЛАЙН 
СВЕТА СЪС СЕБЕ СИ
FABIA ти позволява да останеш свързан с Интернет, без значение 
къде се намираш. Да бъдеш изцяло и постоянно онлайн не 
означава само да имаш достъп до информация и различни 
забавления, но също така и да разчиташ на съдействие, докато си в 
движение. ŠKODA CONNECT е твоят вход към свят с неограничени 
възможности за комуникация.

SOS БУТОН
С възможностите си за 
свързаност, FABIA предлага и 
SOS линия. Тази система в помощ 
при спешни случаи се активира, 
чрез натискане на червения бутон 
на тавана. В случай на сблъсък, 
спешното повикване се активира 
автоматично.

ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ
Винаги избирате 
най-удачния маршрут 
с актуалната трафик 
информация, даваща 
ви поглед върху всяко 
пътуване. Услугата ви 
помага да реагирате 
на непредвидени 
обстоятелства по 
пътя ви като текущи 
строителни дейности, 
пътни инциденти и 
задръствания.

БЕНЗИНОСТАНЦИИ 
С тази услуга получавате 
информация за 
отдалеченост, вид на 
бензиностанцията и 
актуалните цени на 
горивата в нея. Тези 
данни се визуализират в 
реално време.
Типа гориво на 
автомобила също се 
определя автоматично и 
се визуализира на екрана.

ВРЕМЕТО
Проверете 
най-актуалната 
метеорологична 
информация за текущото 
ви местоположение или 
за избрана дестинация, 
чрез детайлни 
прогнози,  включващи 
информация за валежи и 
предупреждения.

ŠKODA CONNECT
Уникалният интерфейс ŠKODA CONNECT включва два вида 
услуги - докато онлайн инфоразвлекателните системи осигуряват 
навигация и полезна информация в реално време, Care Connect 
е с фокус върху безопасността, осигурявайки отдалечен достъп 
и контрол върху автомобила. Този пакет предлага и асистиращи 
услуги за различни ситуации.

ДАННИ ЗА ПЪТУВАНЕ
Към сървър се изпраща информация 
за вашето пътуване, като например 
среден разход на гориво, скорост на 
движение, изминато разстояние и 
време. Вижте данните за конкретното 
ви пътуване или за всички пътувания.

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЯ 
Припомнете си къде точно сте 
паркирали. С помощта на своя 
смартфон, ще видите точния адрес, 
дата и час на последното паркиране.



AMUNDSEN / BOLERO
Навигационната система Amundsen (показана на снимката) и радиото 
Bolero, които се контролират чрез 6,5" тъч скрий дисплей, са оборудвани 
и с USB/Aux вход, слот за SD карта,намиращ се в жабката, Bluetooth и 
система ŠKODA Surround. Тези устройства могат да бъдат контролирани 
дори и от менюто на автомобила. Amundsen е оборудвана с SD карта с 
заредени навигационни карти. SmartLink+ и системата за цифрово радио 
DAB са част от допълнителното оборудване.

МНОГО ЗАДАЧИ 
НАВЕДНЪЖ —  
НЯМА ПРОБЛЕМ
Направи смартфона си още по-умен. Запознай го с новата му 
голяма любов - твоя автомобил. Нека заговорят на един език. 
Пътувайте заедно навсякъде. Прави това, което ти харесва 
най-много. Бъди, когото поискаш. А те ще се погрижат всички ваши 
вселени да са в синхрон.

SMARTLINK+ 
Със системата Smartlink+ (една от услугите за 
свързаност на ŠKODA, поддържащи MirrorLink®, Apple 
CarPlay и Android Auto), инфоразвлекателната система на 
автомобила позволява на водача да използва безопасно 
телефона си, докато шофира. Освен това, всички 
инсталирани приложения, които са сертифицирани като 
безопасни за автомобили, са съвместими с MirrorLink®, 
Apple CarPlay и Android Auto. 
Системата Smartlink+ включва и функцията SmartGate. 
Тя позволява да свържете смартфона си към автомобила 
чрез WiFi и да получите достъп до полезна информация 
за своето пътуване, като икономичност и динамика на 
пътуването или информация за сервизно обслужване.*

ПРИЛОЖЕНИЕТО 
MyŠKODA 
Запознайте се с 
Пол, интерактивния 
помощник на 
приложението 

MyŠKODA (за Android и iOS). Той ще 
ви бъде много полезен в най-различни 
ситуации от ежедневието ви. 
Например, може да ви даде 
информация за вашия автомобил или 
пълно описание на това коя функция 
коя част от автомобила контролира, 
какво означава всяка
лампа-индикатор и други. Пол може 
да държи под око и вашия календар - 
не само, че никога няма да забравите 
за среща, но и вашият помощник ще 
ви посъветва как най-лесно и бързо да 
стигнете до мястото на срещата.
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ŠKODA SURROUND
Превърнете автомобила си в амфитеатър. Създадена в 
партньорство с водещи марки за озвучителна техника, системата 
ŠKODA Surround sound предлага 6 високоговорителя.  
Със специален софтуер, можете да добавите още два виртуални 
високоговорителя в предната и задната част на купето. 
Системата е с възможност да създаде виртуален, но все пак 
доста впечатляващ суббуфер.

*  Посетете сайта ни за повече 
информация относно Smartlink+.





ДЪРЖАЧ  НА СЕННИКА
Можете да използвате този държач от вътрешната 
страна на сенника на водача, за да държите под ръка 
талона си за паркиране, важен документ или просто 
снимка на домашния си любимец, която да ви кара да 
се усмихвате по-често.
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ОРГАНИЗИРАНОСТ  
Е ВТОРОТО Ѝ ИМЕ

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
В затварящата се жабка на 
таблото има достатъчно място за 
поставяне на 1-литрова бутилка.

ДЪРЖАЧ ЗА ТАЛОН
Когато ви се налага да 
поставите талона си паркинг 
на видно място, решението 
е лесно. Автомобилът 
разполага с държач за 
талон, който се намира 
непосредствено на челното 
стъкло, от ляво.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА СЛЪНЧЕВИ ОЧИЛА
Това практично отделение, намиращо 
се над огледалото за задно виждане. 
Защото стилните ви аксесоари заслужават 
специално място за съхранение!.

ПОДЛАКЪТНИК
Подлакътникът на предните 
седалки предлага практично 
място за съхранение на малки 
предмети.

Надхитри ежедневието. Направи го по-лесно.  
Открий малките неща, които са от голямо значение. 
Наречи го "внимание към детайла".  
Или както ние го наричаме - Simply Clever. 
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ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ОТРАЗИТЕЛНИ ЖИЛЕТКИ
Отразяващите жилетки може да 
съхранявате също в панелите на предните 
врати, където ще са винаги под ръка.

ПОСТАВКА ЗА МУЛТИМЕДИЯ
Може да шофирате с личните си 
джаджи, като вашия смарт телефон, 
поставен на безопасно и удобно място в 
поставката за мултимедия в държача за 
напитки на централната конзола.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАДЪР
Отделението, съдържащо оригинален 
ŠKODA чадър се намира под седалката 
на пътника отпред.

ОТДЕЛЕНИЯ В ПАНЕЛИТЕ НА 
ПРЕДНИТЕ ВРАТИ
В тези обширни отделения за 
вещи, ще откриете поставка 
за 1,5 л бутилка. Тук можете да 
поставите и подвижното кошче 
за отпадъци.

ДЖОБОВЕ
В джобовете за 
съхранение на предмети 
отстрани на облегалката 
на предната седалка 
може да поставяте карта, 
мобилен телефон или 
други дребни неща.

СТЪРГАЛКА ЗА ЛЕД
Стъргалката за лед е закрепена 
към вътрешната част на капака 
на резервоара и не е проблем да 
оставите пак там, дори ако е все 
още мокра.
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РАЗДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА
Разделителната мрежа при 
комби версията разграничава 
пространството на багажното 
отделение от това на купето 
и повишава комфорта и 
безопасността на пътниците при 
транспортиране на много багаж 
или обемни предмети.

ВСИЧКО МОЖЕ ДА СЕ 
ОРГАНИЗИРА, ЗАКРЕПИ  
И ТРАНСПОРТИРА 

ПОЛИЦА
Възможността да фиксирате полицата 
в багажника на две различни нива, ще 
ви улесни при превозването на чупливи 
предмети.

ПОДВИЖНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА БАГАЖ
Този полезен аксесоар може да се 
ползва за фиксиране на малки предмети 
в багажника.

КУКИ
Сгъваемите куки отстрани на 
багажното отделение спомагат 
за по-лесното транспортиране на 
торби с покупки.

ОБЕМ
Просторният багажник на FABIA  афишира впечатляващи 
цифри: хечбекът предлага 330 литра при изправени 
седалки и 1150 литра при сгънати задни седалки, а комби 
версията - 530/1395 литра. Система от мрежи в различни 
размери ще поддържа реда в багажника и ще предпази 
вещите в него от разпиляване.

ДВОЙНО ДЪНО
Това оборудване за комби 
версията  осигурява 
повърхност на нивото за 
товарене, и дискретно 
пространство за съхранение 
под него.

Постави го. Окачи го. Повдигни го. Заключи го. Разтегни просторния багажник 
още повече и закрепи багажа с помощта на гениални детайли, които ще го 
придържат на мястото му.



БЕЗОПАСНОСТ
И КОМФОРТ
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KESSY / EASY START
FABIA може да бъде 
оборудвана със системата 
KESSY за безключово  
отключване/заключване и 
стартиране на автомобила 
или с по-семплия ѝ вариант 
Easy Start. Start/Stop 
бутонът за безключово 
стартиране и спиране 
работата на двигателя се 
намира в колоната под 
волана.

АСИСТЕНТ ЗА ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ И 
СЕНЗОР ЗА ДЪЖД
Пътуването ще бъде още 
по-безопасно и приятно с асистента 
за автоматично превключване на 
къси/дълги светлини и сензора за 
дъжд.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМИ И  
ОТОПЛЯЕМИ СТРАНИЧНИ ОГЛЕДАЛА
Огледалата за обратно виждане лесно може да 
бъдат регулирани или размразявани от комфорта 
на вашата седалка, без да се налага да отваряте 
прозорците.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪКЛА
Бутоните за предните прозорци са удобно разположени в 
панелите на вратите. Ако решите да изберете електрически 
стъкла и на задните врати, ще получите и системата за защита 
на децата чрез блокиране на вратите и прозорците.

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ВОЛАН
Атрактивният мултифункционален 
кожен волан е не само изключително 
удобен , но освен това ви дава 
възможност да контролирате радиото, 
Maxi DOT дисплея и телефона.

КЛИМАТРОНИК
Вашият незаменим помощник не само през лятото. 
Той ще ви гарантира максимален комфорт през цялата 
година, а благодарение на сензора за влажност, лесно 
ще се справите със запотяването на предното стъкло.

НАСЛАДИ СЕ  
НА ВСИЧКИ ЕКСТРИ
Поеми дълбоко дъх. Възползвай се от комфорта максимално, 
така както приковаваш вниманието. Наслади се и на най-дългото 
пътуване без да усетиш каквото и да е неудобство. Поеми пълен 
контрол над живота си, но така, че да ти е комфортно и приятно.
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Вземи допълнителен чифт ръце. Нека технологията 
ти помогне да правиш, това което обичаш. Остани в 
центъра на вниманието, благодарение на твоите скрити 
пазители.

FRONT ASSIST
Чрез радара на предната броня, системата Front Assist наблюдава дистанцията 
пред автомобила и при опасност от сблъсък предупреждава, чрез аудио и визуален 
сигнал на Maxi DOT дисплея. В случай, че водачът не реагира, системата инициира 
спиране, за да сведе нежеланите последствия до минимум.

АДАПТИВЕН КРУИЗ КОНТРОЛ
Използвайки радарно устройство в 
предната част на автомобила, като 
допълнение към базовата функция Круиз 
контрол, тази система поддържа безопасна 
дистанция от превозните средства отпред.

АСИСТЕНТ, СЛЕДЯЩ УМОРАТА НА 
ВОДАЧА
Сензорите, разположени на 
серво-управлението на волана, следят 
поведението на шофьора. Когато системата 
отчете признак за умора, тя препоръчва да 
спрете за почивка.

КАМЕРА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОТЗАД 
Намиращата се на 5-тата врата 
камера  наблюдава пространството 
зад автомобила и индикира лентите 
на движение, на база широчината на 
автомобила. 

С ГРИЖА 
ЗА ТВОЯТА 
БЕЗОПАСНОСТ
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Поемай риск, но не и когато шофираш. Наслади се на едно стилно 
пътуване, но не подценявай безопасността. Привличай внимание без 
да се излагаш на опасности. Дръж нещата под контрол, дори когато си 
безгрижен.

ПОДГОТВИ СЕ ЗА 
КОМПЛИМЕНТИ, НЕ ЗА 
ПОЕМАНЕ НА РИСКОВЕ

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
За да осигури максимална защита 
за шофьора и всички пътници в 
автомобила, FABIA  стандартно 
е оборудвана с шест въздушни 
възглавници.

ПРЕДНИ ВЪДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ
Въздушната възглавница на 
водача е във волана, а тази на 
пътника до него - в таблото 
пред него, като в случай, че 
на пасажерската седалка има 
детско столче, въздушната 
възглавница може да бъде 
деактивирана.

ТРЕТИ ПОДГЛАВНИК
Най-ценните пътници обикновено седят на задните 
седалки. Ето защо предлагаме възможност да 
оборудвате автомобила с трети подглавник за 
пътника на средната седалка.

СТРАНИЧНИ ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ
Тези две възглавници защитават таза 
и гръдния кош на водача и пътника до 
него в случай на инцидент.



  MONTE CARLO  MONTE CARLO



ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСТНИ
Лайстните на предните 

врати са с логото  
Monte Carlo и освен 

за декорация, имат и 
предпазна функция. ДЖАНТИ

Monte Carlo версията 
идва с атрактивни 16" 
алуминиеви джанти 
Italia в черен цвят.

СТИЛНИ ЕКСТРИ
Скоростният лост 
е облечен в черна 
кожа и декориран с 
червени шевове, които 
ще забележите също 
така и на стелките. 
Централната конзола 
е в черно и червено 
и е стандартно 
оборудване.

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
Отличителността на модела 
се подчертава от панорамния 
покрив, който е част от 
стандартното оборудване и 
при двете версии - хечбек и 
комби.

Вземете успехите на автомобилите на ŠKODA на легендарното 
рали Moнте Карло, добавете стила и блясъка, характерни за 
Монако и резултатът ще е влнуващата FABIA MONTE CARLO. 
Моделът предлага черни елементи в екстериора, които 
придават на FABIA уникален стил и дръзко излъчване. 

СПОРТЕН ИНТЕРИОР
Интериорът включва 
спортни предни седалки и 
тапицерия в комбинация от 
червен, черен и сив цвят. 
Спортният черен волан е 
облечен в перфорирана кожа 
и е декориран с червени 
шевове.

ВЪНШЕН ДИЗАЙН
Специфичните елементи в черно, включват 
страничните огледала, рамката на предната 
решетка, предния спойлер, пластмасовите 
лайстни на вратите и дифузьор. Логото Monte 
Carlo се намира върху B-колоната. За да се 
подчертае цялостния облик на автомобила, както 
и комфорта на пътниците, всички автомобили 
са оборудвани със затъмнение SunSet стъкла на 
задните прозорци.

ДА ВЛЕЗЕ ЧЕРВЕНИЯ 
СМОКИНГ
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ТРАНСМИСИИ
Ако обичате да се 
наслаждавате на абсолютна 
мощност в абсолютен 
комфорт, 7-степенната 
автоматична DSG е 
перфектното решение. 
Предлагат се и 5 или 
6-степенни механични 
скоростни кутии, в 
зависимост от избрания 
двигател. 

START-STOP СИСТЕМА
Системата пести гориво, 
като автоматично изключва 
двигателя когато неговата 
работа не е необходима. С 
натискане на съединителя, 
двигателят се стартира 
отново.

ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ
Дизеловите двигатели с 
мощност от 90 к.с. или 105 
к.с. гарантират гладък ход при 
изключително нисък разход на 
гориво.

БЕНЗИНОВИ ДВИГАТЕЛИ 
Дори мощността идва с различни 
вкусове. Предложенията ни включват 
двигатели с TSI и MPI технология, като 
можете да избирате между мощност 
60 к.с., 75 к.с. , 95 к.с.  или 110 к.с.

ВИНАГИ В 
ДВИЖЕНИЕ
Направи улиците своето място за забавление. 
Завий наляво, после надясно, а след това се 
гмурни в градския трафик. Стигни до целта и се 
върни обратно, а междувременно спри, където 
пожелаеш. Постигни всичко това с двигатели, 
които са по-икономични и природосъобразни, но 
не и по-малко мощни.



ACTIVE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

AMBITION 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

AMBITION BLUE ИНТЕРИОР
Piano White декор

ACTIVE BLACK ИНТЕРИОР

ACTIVE BLACK ИНТЕРИОР

AMBITION GREY ИНТЕРИОР
Light Brushed декор

AMBITION GREY ИНТЕРИОР
Basket Matt декор

AMBITION BLUE ИНТЕРИОР
Dark Brushed декор 

AMBITION RED ИНТЕРИОР
Light Brushed декор 

Нивото на оборудване Актив за интериора включва черни 
декоративни елементи като дръжки на вратите, рамки на 
въздуховодите и рамки на инструментите на таблото.

Нивото на оборудване Амбишън за интериора включва декоративни 
хромирани елементи като дръжки на вратите, рамки на въздуховодите, 
рамки на инструментите по таблото и детайли по волана. Може да 
избирате между няколко цветови комбинации за тапицерия и декорация.  
Стандартното оборудване предлага предни електрически стъкла и 
регулиране на шофьорската седалка.
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СПОРТНИ 
СЕДАЛКИ

STYLE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

СПОРТНИ СЕДАЛКИSTYLE BEIGE ИНТЕРИОР
Piano Black декор 

СПОРТНИ СЕДАЛКИSTYLE BLACK ИНТЕРИОР
Dark Brushed декор 

STYLE BLACK ИНТЕРИОР
Basket Matt декор 

STYLE BLUE ИНТЕРИОР
Dark Brushed декор 

STYLE BLUE ИНТЕРИОР
Piano White декор 

Изключителните спортни седалки със специален 
дизайн подчертават динамичните характеристики 
на вашия автомобил. Предлагат се за нивата на 
оборудване Амбишън и Стайл като опция.

Ниво на оборудване Стайл предлага декоративни 
хромирани елементи. Може да избирате комбинации 
от различни цветови тапицерии и различни цветови 
декорации. Стандартното оборудване включва Easy Start, 
климатик, радио Blues, регулируеми по височина предни 
седалки, кожен волан.
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ТАПИЦЕРИИ
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16" ANTIA алуминиеви джанти 
в сребристо

17" CLUBBER алуминиеви джанти17" CAMELOT алуминиеви джанти

16" ANTIA алуминиеви джанти
в бяло

15" MATO алуминиеви джанти15" MATONE алуминиеви джанти16" ROCK алуминиеви джанти

14" стоманени джанти  
с тасове FLAIR

15" стоманени джанти  
с тасове DENTRO

16" ANTIA алуминиеви джанти  
в черно

16" ANTIA алуминиеви джанти
в червено

ŠKODA SERVICE
ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ  
В ДОБРИ РЪЦЕ.
Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран 
сервизен партньор на ŠKODA.

Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни технологии.  
Затова всички оторизирани партньори на ŠKODA разполагат 
със специални инструменти и качествени диагностични 
системи, които в комбинация с предписаните технологични 
процедури от производителя, осигуряват отличното 
функциониране и изправност на вашия автомобил.

Професионално обучен от завода-производител 
персонал.
Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при 
автомобилите изисква професионално квалифициран 
персонал. За да отговори на тези изисквания, 
производителят организира редовни обучаващи програми 
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги 
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите 
клиенти.
За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да 
подхождаме професионално и приятелски да съветваме 
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме 
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите 
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на 
качеството. 

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ 
УСЛУГИ:
Сервизни проверки
За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние 
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно 
вашия оторизиран сервизен партньор на ŠKODA да 
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийни ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие 
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран 
сервизен партньор на ŠKODA с умението на експерт, 
следвайки указанията, дадени от производителя и 
използвайки Оригинални Резервни Части ŠKODA. 
Това е важно не само за вашата безопасност, но също и 
за нормалното функциониране на вашия автомобил и 
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил 
тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да 
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта 
или сервизния преглед.

Вземане/Връщане
Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза, 
оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да 
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще 
бъде върнат обратно след извършване на ремонта. 

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ
Асортиментът от оригинални аксесоари на ŠKODA предлага 
детски седалки, багажници за покрива на автомобила, 
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент 
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с 
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Безопасност
Оригиналните резервни части на ŠKODA са идентични с 
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил 
ŠKODA. Използването на първокласни материали 
и технологии гарантира безопасно и безпроблемно 
шофиране.

Наличност
ŠKODA Ауто предлага широк асортимент от части и 
оборудване, използвани при производството на автомобила 
и не просто се фокусира върху високата оборотност на 
частите. ŠKODA осигурява снабдяване с резервни части 
дори след излизане от производство на даден модел.

Дълъг период на използване
Използването на първокласни материали и технологии в 
производството на Оригинални Резервни Части ŠKODA 
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части ŠKODA 
включва обменни части, чието производство има  
по-ниско въздействие върху околната среда по отношение 
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг 
тел.: 02/813 700, в. 117, 120, 215; мобилен: 0 886 473 895
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите 
автомобил ŠKODA чрез собствен финансов лизинг. 
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната 
вноска започва от 15%, а максималната продължителност 
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички 
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по-висока 
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да 
достигне и 18 месеца.

Обратно изкупуване /buy back/
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените 
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване. 
Използваният автомобил се предоставя за предварителен 
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на 
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов 
автомобил ŠKODA и се формира сумата за доплащане.

Употребявани автомобили
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867;  
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили 
с гарантиран произход - върнати от лизинг или обратно 
изкупени от клиенти и предварително преминали на 
техническа проверка в сервизния партньор.

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност
тел.: 02 813 700/в. 120, 128, мобилен: 0 886 473 895
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско 
и Гражданска Отговорност  при следните застрахователи: 
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ 
тел.: 0 884 656 658

Rent – a – car 
тел.: 02 813 700/в. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Предлагаме автомобили ŠKODA под наем, в изправно 
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)

Програма 4+ за автомобили ŠKODA над 4 години

Годишни технически прегледи /за София/ 
тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ 
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на 
гаранционния срок - СБА, тел.: 146
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1.0 MPI/60 к.с. 1.0 MPI/75 к.с. 1.0 TSI/95 к.с. 1.0 TSI/110 к.с. 1.0 TSI/110 к.с. 1.4 TDI/90 к.с. 1.4 TDI/90 к.с. 1.4 TDI/105 к.с.

Бензинов двигател Бензинов двигател
Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Турбодизелов двигател 
със система common rail

Турбодизелов двигател 
със система common rail

Турбодизелов двигател 
със система common rail

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 3/999 3/999 3/999 3/999 3/999 3/1,422 3/1,422 3/1,422

Мощност / Обороти (kW/min-1) 44/5,000–6,000 55/6,200 70/5,000–5,500 81/5,000–5,500 81/5,000–5,500 66/3,000–3,250 66/3,000–3,250 77/3,500–3,750

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 95/3,000–4,300 95/3,000–4,300 160/1,500–3,500 200/2,000–3,500 200/2,000–3,500 230/1,750–2,500 230/1,750–2,500 250/1,750–2,500

Стандарт за екологичност EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Гориво Безоловен бензин,  
минимум 95/91*

Безоловен бензин,  
минимум 95/91*

Безоловен бензин, мини-
мум 95

Безоловен бензин, мини-
мум 95

Безоловен бензин, мини-
мум 95

Дизел Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 160 172 185 196 196 182 182 193

Ускорение 0–100 km/h (s) 15.7 14.7 10.6 9.5 9.8 11.1 11.1 10.1

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 5.9/5.8** 5.9/5.8** 5.2/5.1** 5.4/5.3** 5.4/5.3** 4.4/4.3** 4.4/4.2** 4.7/4.6**

– разход извънградско 4.3/4.2** 4.4/4.3** 3.9/3.8** 3.9/3.8** 4.1/4.0** 3.7/3.6**  3.7/3.5**  4,0/3,9**

– комбиниран разход 4.9/4.8** 4.9/4.8** 4.4/4.3** 4.4/4.3** 4.6/4.5** 3.9/3.8** 4.0/3.8** 4,2/4,1**

CO2 емисии (g/km) 110/108** 111/109** 101/99** 103/101* 106/104** 104/102** 105/103** 112/110**

Диаметър на завой (m) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване

Съединител Хидравличен еднодисков 
съединител

Хидравличен еднодисков 
съединител

Хидравличен еднодисков 
съединител

Хидравличен еднодисков 
съединител

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление

Хидравличен еднодисков 
съединител

Двудисков с 
електрохидравличино 
управление

Хидравличен еднодисков 
съединител

Скоростна кутия Ръчна 5-степенна Ръчна 5-степенна Ръчна 5-степенна Ръчна 6-степенна
Автоматична 7-степенна 
DSG

Ръчна 5-степенна
Автоматична 7-степенна 
DSG

Ръчна 5-степенна

ТЕГЛА

Собствено тегло - със стандартно 
оборудване, включително теглото на 
водача 75 (kg)

1,080 1,080 1,110 1,130 1,164 1,175 1,196 1,184

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg) 530 530 530 530 530 530 530 530

Общо тегло (kg) 1,535 1,535 1,565 1,585 1,619 1,630 1,651 1,639

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 540 540 550 560 570 580 590 590

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 800 800 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Обем на резервоара (l) 45 45 45 45 45 45 45 45

ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ
FABIA

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5-места, 5-врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 3,992/1,732
Коефициент на 
съпотивление CW 0.316–0.326 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,467

Шаси  База (mm) 2,470

Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Следа отпред / отзад (mm) в зависимост от двигателя 1,463; 1,457/1,457; 1,451

Задно окачване Съставна торсионна греда Просвет (mm) 133

Спирачна система Хидравлична двойно-диагонална система с двоен вакуумен усилвател Вътрешни размери  

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство отпред / отзад (mm) 1,401/1,386

– задни спирачки Барабанни спирачи или дискови спирачки, в зависимост от двигателя Пространство за главата отпред / отзад  (mm) 1,021/963

Кормилна уредба Кормилна рейка с електро-механично серво управление Обем на багажника (max. l)  

Джанти 5.0J x 14"; 6.0J x 15" в зависимост от двигателя Без резервна гума, със задни седалки

Гуми*** 175/70 R14; 185/60 R15 в зависимост от двигателя вдигнати/свалени 330/1,150

 * Използването на нискооктаново гориво може да повлияе негативно на представянето на двигателя.
 ** Важи за автомобил с гуми 185/60 R15 с ниско съпротивление при търкаляне.
 ***   Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни гуми. 

За повече информация, можете да се обърнете към най-близкия ŠKODA център.

 

Посочените стойности (с изключение на тези обозначени с **) важат за модели със стандартно оборудване.
Всички двигатели са със Start-Stop система и функция за възстановяване на енергията.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5-места, 5-врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 4,257/1,732
Коефициент на 
съпотивление CW 0.302–0.310 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,488/1,467

Шаси  База (mm) 2,470

Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор Следа отпред / отзад (mm) в зависимост от двигателя 1,463; 1,457/1,457; 1,451

Задно окачване Съставна торсионна греда Просвет (mm) 135

Спирачна система Хидравлична двойно-диагонална система с двоен вакуумен усилвател Вътрешни размери  

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане Пространство отпред / отзад (mm) 1,401/1,386

– задни спирачки Барабанни спирачи или дискови спирачки, в зависимост от двигателя Пространство за главата отпред / отзад  (mm) 1,021/967

Кормилна уредба Кормилна рейка с електро-механично серво управление Обем на багажника (max. l)  

Джанти 5.0J x 14"; 6.0J x 15" в зависимост от двигателя Без резервна гума, със задни седалки

Гуми*** 175/70 R14; 185/60 R15 в зависимост от двигателя вдигнати/свалени 530/1,395

1.0 MPI/75 к.с. 1.0 TSI/95 к.с. 1.0 TSI/110 к.с. 1.0 TSI/110 к.с. 1.4 TDI/90 к.с. 1.4 TDI/90 к.с. 1.4 TDI/105 к.с.

Бензинов двигател
Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Бензинов двигател с 
турбо компресор и 
директно впръскване

Турбодизелов двигател 
със система common rail

Турбодизелов двигател 
със система common rail

Турбодизелов двигател 
със система common rail

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 3/999 3/999 3/999 3/999 3/1,422 3/1,422 3/1,422

Мощност / Обороти (kW/min-1) 55/6,200 70/5,000–5,500 81/5,000–5,500 81/5,000–5,500 66/3,000–3,250 66/3,000–3,250 77/3,500–3,750

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 95/3,000–4,300 160/1,500–3,500 200/2,000–3,500 200/2,000–3,500 230/1,750–2,500 230/1,750–2,500 250/1,750–2,500

Стандарт за екологичност EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Гориво Безоловен бензин,  
минимум 95/91*

Безоловен бензин,  
минимум 95

Безоловен бензин,  
минимум 95

Безоловен бензин,  
минимум 95

Дизел Дизел Дизел

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 175 187 199 199 184 184 196

Ускорение 0–100 km/h (s) 14.9 10.8 9.6 9.9 11.3 11.3 10.2

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 5.9/5.8** 5.2/5.1** 5.4/5.3** 5.5/5.4** 4.4/4.3** 4.4/4.2** 4.7/4.6**

– разход извънградско 4.4/4.3** 3.9/3.8** 3.9/3.8** 4.1/4.0** 3.7/3.6** 3.7/3.5** 4.0/3.9**

– комбиниран разход 4.9/4.8** 4.4/4.3** 4.4/4.3** 4.6/4.5** 3.9/3.8** 4.0/3.8** 4.2/4.1**

CO2 емисии (g/km) 111/109** 101/99** 103/101** 107/05** 104/102** 105/103** 112/110**

Диаметър на завой (m) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване

Съединител Хидравличен еднодисков 
съединител

Хидравличен еднодисков 
съединител

Хидравличен еднодисков 
съединител

Двудисков с електрохи-
дравличино управление

Хидравличен еднодисков 
съединител

Двудисков с електрохи-
дравличино управление

Хидравличен еднодисков 
съединител

Скоростна кутия Ръчна 5-степенна Ръчна 5-степенна Ръчна 6-степенна
Автоматична 7-степенна 
DSG

Ръчна 5-степенна
Автоматична 7-степенна 
DSG

Ръчна 5-степенна

ТЕГЛА

Собствено тегло - със стандартно 
оборудване, включително теглото на 
водача 75 (kg)

1,104 1,134 1,154 1,188 1,199 1,220 1,208

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg) 530 530 530 530 530 530 530

Общо тегло (kg) 1,559 1,589 1,609 1,643 1,654 1,675 1,663

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 550 560 570 590 590 600 600

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 800 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Обем на резервоара (l) 45 45 45 45 45 45 45

ТЕХНИЧЕСКИ 
СПЕЦИФИКАЦИИ  
FABIA COMBI
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 * Използването на нискооктаново гориво може да повлияе негативно на представянето на двигателя.
 ** Важи за автомобил с гуми 185/60 R15 с ниско съпротивление при търкаляне.
 ***   Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни гуми. 

За повече информация, можете да се обърнете към най-близкия ŠKODA център.

 

Посочените стойности (с изключение на тези обозначени с **) важат за модели със стандартно оборудване.
Всички двигатели са със Start-Stop система и функция за възстановяване на енергията.



ИЗОБРАЖЕНИЯТА В ТОЗИ КАТАЛОГ СА С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ 
и не са предназначени за използване като част от договор, сделка 
или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни 
серии и някои снимки, части и оборудване е възможно да се 
различават от реално произведените автомобили, или да са различни 
за различните държави. За да получите детайлна информация за 
технически спецификации и оборудване, моля свържете с  
най-близкия ŠKODA център.

АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕЯ ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА Я КАРАТЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ MyŠKODA
Вземете вашия дигитален спътник. Свалете 
приложението  MyŠKODA, включващо PAUL - 
интерактивният асистент, който не само ще държи 
под око автомобилът ви, но ще ви помага и да 
планирате деня си.

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA Connect
Насладете се на пълен контрол върху автомобила 
си. Сваляйки приложението, вие имате достъп 
до ценна информация като данни за шофиране, 
гориво, планиране на маршрут и дори мястото, на 
което автомобилът ви е паркиран.

w w w.skoda-auto.bg

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0 886 90 10 61, 0 886 47 39 09;  
София Еуратек Ауто ООД, тел.: 02/953 17 51, 02/ 954 11 90; Пловдив Шкода Център, тел.: 0 888 90 10 91, 0 886 90 10 65;  
Бургас Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 72, 0 887 90 10 76; Варна Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 75, 0 886 90 10 67;  
Русе тел.: 0 877 82 15 35; Стара Загора тел.: 0 886 90 10 83; Сливен Шкода Център, тел.: 0 893 64 68 84;  
Добрич тел.: 0 886 90 10 82; Благоевград тел.: 0 886 70 07 35; Хасково Шкода Център, тел.: 0 887 80 24 08; 
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0 888 98 83 58, 0 886 90 11 77;  Плевен тел.: 0 886 41 61 13
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