
FABIA
ŠKODA

JESTLI VÁS BAVILO O NÍ ČÍST, 

ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT,  ŽE JI  ŘÍDÍTE

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKUŠEBNÍ JÍZDU
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Váš prodejce vozů ŠKODA:

Obrázky použité v tomto katalogu (brožuře) mají pouze 

ilustrativní charakter a nejsou předmětem nabídky na 

uzavření smlouvy. V katalogu (brožuře) 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. Vyhrazujeme si právo kdykoli 

změnit specifikace, výbavy a barvy modelů a předmětů 

zobrazených v tomto katalogu (brožuře). Chcete-li 

získat přesnou specifikaci prvků, součástek a vybavení, 

kontaktujte, prosíme, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.
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Kdekoli se ŠKODA FABIA objeví, dokáže na sebe strhnout 

pozornost. Nejprve Vás upoutá dynamický design exteriéru 

s ostrými rysy a sportovními proporcemi. Interiér Vás pak 

nadchne jak precizností a vysoce kvalitními materiály, tak 

spoustou prostoru pro posádku a zavazadla. Ale stejně tak 

Vás FABIA zaujme z hlediska technologií či nepřeberných 

možností individualizace. A jako každý vůz značky ŠKODA 

Vám samozřejmě nabídne i množství Simply Clever detailů.

FABIA zároveň odráží naši firemní filozofii. Ať Vám naše 

současné modely se špičkovým designem přinesou 

stejné potěšení z jízdy, jaké nabízela svým řidičům 

nádherná auta, s nimiž jsme začínali.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

NEPŘEHLÉDNUTELNÁ
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POHLED Z BOKU
Dynamiku, stejně jako 

eleganci, Vám nabízí 

FABIA při pohledu z boku. 

Hra světla a stínu nikdy 

neustává díky výrazné linii, 

která lemuje vůz, a prolisu 

ve spodní části dveří.

PANORAMATICKÁ STŘECHA
Prosklená plocha panoramatické 

střechy, která je v nabídce jak pro verzi 

hatchback, tak i kombi, sahá od čelního 

skla až po střešní spoiler. Když budete 

chtít, můžete ji zevnitř zakrýt roletou.

SMĚROVÁ SVĚTLA
Silný dojem z vozu umocňují 

směrová světla, která se nacházejí 

v krytech zpětných zrcátek.

PŘÍĎ
Při pohledu zpředu můžete vnímat sílu 

a sebevědomí, které FABIA vyzařuje. 

Kryty hlavních světlometů s krystalickými 

zlomy zejména ve spodní části odkazují 

na krásu českého křišťálu. Špičková verze 

světlometů má černé pozadí a LED denní 

svícení. Vůz může být vybaven i mlhovými 

světlomety s Corner funkcí.

VŽDY A VŠUDE 
V HLEDÁČKU POZORNOSTI 
Dejte o sobě vědět všem. A začněte hned. 

Oblečte se tak, že ostatním vyrazíte dech. 

Anebo ještě lépe. Buďte nepřehlédnutelní 

se svým vozem FABIA.
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ZÁĎ
Zadní svítilny 

s charakteristickým 

prosvícením do C mají 

lesklý černý rámeček.

FABIA KOMBI
Setkání působivého designu a dokonalé 

funkčnosti představuje FABIA ve verzi 

kombi. Ať se na ni podíváte z jakékoli 

strany, vždy odhalíte perfektně 

vyvážené proporce, které Vás nemohou 

nechat bez emocí. Za ostrými čistými 

liniemi pak objevíte mimořádnou 

prostornost. Vůz je skvělou 

ukázkou toho, že dynamický design 

a praktičnost, kterou ještě zdůrazňuje 

střešní nosič, mohou být v harmonii.
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PADESÁT ODSTÍNŮ 
ZÁŽITKU Z JÍZDY
Narodili jste se s barevným viděním. Využijte 

to. ColourConcept, určený exkluzivně pro 

verzi hatchback, Vám otvírá nepřeberné 

možnosti individualizace. Vyberte si střechu, 

vnější zpětná zrcátka a kola v bílém, stříbrném 

nebo černém provedení a zkombinujte je 

s barvou karoserie z naší nabídky.

BÍLÁ CANDY UNI 
A COLOUR CONCEPT
V ČERNÉ BARVĚ

BÉŽOVÁ CAPPUCCINO METALÍZA 
A COLOUR CONCEPT 
V ČERNÉ BARVĚ

ŠEDÁ QUARTZ METALÍZA 
A COLOUR CONCEPT 
VE STŘÍBRNÉ BARVĚ

MODRÁ PACIFIC UNI 
A COLOUR CONCEPT 
VE STŘÍBRNÉ BARVĚ

ZELENÁ RALLYE METALÍZA
A COLOUR CONCEPT 
V ČERNÉ BARVĚ

MODRÁ RACE METALÍZA
A COLOUR CONCEPT 
V BÍLÉ BARVĚ

ČERNÁ MAGIC METALÍZA 
A COLOUR CONCEPT
VE STŘÍBRNÉ BARVĚ

Kompletní nabídku barevných kombinací 

najdete na našich webových stránkách.



INTERIÉRU
DESIGN
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Jste nepřehlédnutelní. Dobrá. Teď se podívejme 

dovnitř. Ukažte ostatním, že je toho ještě víc, co 

je může ohromit. Kombinace krásy a funkčnosti 

má mnoho variant, ze kterých se dá vybírat.

SEBEVĚDOMÍ 
VYCHÁZÍ ZEVNITŘ

DESIGN INTERIÉRU
Svým přitažlivým interiérem si Vás vůz 

okamžitě získá. Kamkoli pohlédnete, 

vidíte precizně zpracované kvalitní 

materiály. A samozřejmostí je 

důraz na ergonomii. Interiér působí 

sebevědomě a nabízí komfort, stejně 

jako mimořádnou prostornost.

VĚTŠÍ PROSTOR
Pocit volnosti a ještě 

většího prostoru si 

budete užívat s prosklenou 

panoramatickou střechou.

KRYTY PEDÁLŮ
Stylový detail a zároveň 

komfort pro řidiče představují 

kryty pedálů z ušlechtilé oceli.



KONEKTIVITA



*  K dispozici v průběhu druhé poloviny 

roku 2017. Bližší informace získáte 

u autorizovaného prodejce vozů ŠKODA.
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SPOJTE SE 
SE ŠKODA CONNECT
Kamkoli se vypravíte, FABIA Vám umožní zůstat 

ve spojení. Být plně a permanentně online přitom 

znamená nejen zábavu a informace, ale i případnou 

pomoc na cestách. Služby ŠKODA CONNECT jsou Vaší 

bránou do světa neomezených možností komunikace.

CARE CONNECT – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
K plné konektivitě patří i linka 

tísňového volání. Záchranný systém 

přitom funguje buď automaticky 

(v případě vážnější kolize), nebo lze 

pomoc přivolat manuálně stisknutím 

červeného tlačítka umístěného 

v panelu nad středovou konzolou.*

INFOTAINMENT ONLINE – 
DOPRAVNÍ INFORMACE 
Jeďte vždy tou nejlepší 

cestou. Díky informacím 

o opravách, případných 

nehodách a zácpách 

můžete včas reagovat 

na aktuální situaci a zvolit 

alternativní trasu, kterou 

Vám systém nabídne. 

INFOTAINMENT ONLINE – 
ČERPACÍ STANICE
Informace o značce, 

adrese a cenách konkrétní 

čerpací stanice se Vám 

zobrazí v reálném čase. Vůz 

automaticky rozpozná typ 

paliva a ukáže na displeji 

seznam dostupných stanic.

INFOTAINMENT ONLINE – 
POČASÍ 
Nenechte si ujít zprávy 

o počasí pro místo, kde se 

právě nacházíte nebo kam 

se chystáte, včetně detailní 

předpovědi a varování 

před srážkami. 

ŠKODA CONNECT
Unikátní rozhraní ŠKODA CONNECT zahrnuje dvě 

kategorie služeb. Zatímco Infotainment Online 

nabízí aktuální informace týkající se dopravy, 

čerpacích stanic, počasí, ale i celosvětového dění, 

Care Connect zajišťuje vzdálený přístup k vozu 

a využívání asistenčních služeb. 

CARE CONNECT – JÍZDNÍ DATA 
Zajímají Vás informace o jednotlivých 

jízdách? Služba Jízdní data Vám je 

zprostředkuje. Umožní Vám získat aktuální 

údaje o využití vozu, průměrné spotřebě 

a rychlosti nebo ujeté vzdálenosti.*

CARE CONNECT – POSLEDNÍ 
PARKOVACÍ POZICE
Nechte si zobrazit na svém mobilním 

telefonu, kde přesně na rozlehlém 

parkovišti stojí Váš vůz, včetně data 

a času, kdy byl zaparkován.*



AMUNDSEN / BOLERO
Infotainment Amundsen 6,5” s navigací (na snímku) a infotainment Bolero 6,5”, 

které můžete ovládat pomocí barevného dotykového displeje, nabízejí vstup 

USB/Aux-in, slot na SD karty, Bluetooth a Sound System ŠKODA Surround. 

Prostřednictvím Car Menu Vám přístroje umožní také ovládat nastavení 

funkcí vozu. Standardem infotainmentu Amundsen je SD karta s mapami, 

včetně doživotní aktualizace* navigačních dat v ceně přístroje.

VÝHODY DIGITÁLNÍHO 
PROSTŘEDÍ
Naučte svůj smartphone být ještě chytřejší. 

Seznamte ho se svou další láskou, autem. 

A přimějte je, ať se spolu domluví. Vypravte 

se kamkoli. Buďte kýmkoli. Dělejte cokoli. 

Všechno se teď dá sesynchronizovat.

SMARTLINK+ 
S funkcí MirrorLink® bude displej infotainmentu zrcadlit 

informace z Vašeho smartphonu. Všechny nainstalované 

aplikace, které mají certifikát o bezpečném využití ve voze, 

jsou s funkcí MirrorLink® kompatibilní. Součástí SmartLink+ 

je i přenos technických dat z řídicí jednotky vozu. Ten Vám 

umožní po připojení Vašeho smartphonu (přes WiFi nebo 

MirrorLink®) získávat prostřednictvím aplikace ŠKODA 

OneApp zajímavé provozní údaje, třeba jak je Vaše jízda 

ekonomická nebo dynamická, ale i servisní informace apod. 

Některé údaje mohou být dokonce uloženy na portále 

ŠKODA, kde jsou Vám kdykoli k dispozici.*

MyŠKODA APP 
Mobilní aplikace 

MyŠKODA App 

(pro systémy Android 

nebo iOS) je vyba-

vena interaktivním asistentem 

Paulem, který Vám pomůže řešit 

různé situace. Jeho prostřednictvím 

nejen získáte přístup ke kompletnímu 

návodu na obsluhu svého vozu, 

Paul Vám navíc dokáže poradit 

i při organizaci Vašeho času 

s ohledem na dopravu, 

počasí či na stav paliva.
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ŠKODA SURROUND
Proměňte svůj vůz v amfiteátr. Sound System ŠKODA Surround, 

který využívá šesti reproduktorů, dokáže pomocí speciálního 

softwaru vytvořit ještě další dva virtuální reproduktory ( jeden 

vpředu a druhý vzadu), a tak doslova kouzlí se zvukem. Navíc umí 

stvořit i virtuální subwoofer k nerozeznání od skutečného. 

*  Bezplatná aktualizace navigačních dat dvakrát ročně po dobu až pěti let po ukončení výroby daného modelu infotainmentu.

* Informace o podmínkách využívání a kompatibilitě 

SmartLink+ najdete na našich webových stránkách.





DRŽÁK NA SLUNEČNÍ CLONĚ
Své oblíbené fotky nebo 

potřebné dokumenty budete 

mít stále po ruce díky držáku 

na lístky na sluneční cloně řidiče. 
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VELIKOST 
JE V DETAILU

SCHRÁNKA V PŘÍSTROJOVÉ DESCE
Schránka před spolujezdcem je natolik veliká, 

že do ní můžete uschovat i litrovou lahev. 

DRŽÁK NA LÍSTKY 
NA PŘEDNÍM SKLE
Když potřebujete umístit 

lístek z parkovacího automatu 

na dobře viditelné místo 

za předním sklem, řešení 

je snadné. Vůz je vybaven 

držákem na parkovací lístky.

SCHRÁNKA NA BRÝLE
Vaše stylové sluneční brýle si 

zaslouží své vlastní úložné místo. 

Speciální schránka je umístěna nad 

vnitřním zpětným zrcátkem.

LOKETNÍ OPĚRKA
Komfort řidiče a spolujezdce 

zvyšuje loketní opěrka mezi 

předními sedadly, která 

ukrývá odkládací prostor.

Změňte svůj život od základu. Usnadněte 

si ho. Zjednodušte si ho. Objevte maličkosti, 

které mají velký význam. Říkejte tomu třeba 

soustředit se na detail. Nebo Simply Clever.
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DRŽÁK NA VESTU
Držák je umístěn v přihrádce v předních 

dveřích u řidiče, a tak máte výstražnou 

vestu v případě potřeby okamžitě po ruce.

DRŽÁK NA MULTIMEDIÁLNÍ PŘÍSTROJE
K bezpečnému převážení externích přístrojů je 

určen speciální držák, který se vloží do dvojitého 

držáku nápojů ve středové konzole.

SCHRÁNKA NA DEŠTNÍK
Pokud je Váš vůz vybaven schránkou 

s originálním deštníkem ŠKODA pod pravým 

předním sedadlem, počasí Vás nepřekvapí.

PŘIHRÁDKY 
V PŘEDNÍCH DVEŘÍCH
V obou předních dveřích

najdete prostornou

přihrádku s držákem

na 1,5litrovou lahev.

Také sem můžete 

vložit vyjímatelný 

koš na odpadky.

KAPSY
Do odkládacích kapes 

na vnitřní straně opěradel 

předních sedadel si můžete 

uložit mapu, mobil apod.

ŠKRABKA
Zelená škrabka na led 

se nachází na krytu 

palivové nádrže, takže 

nevadí, když ji sem 

odkládáte mokrou.



3
0 3
1

S
im

p
ly

 C
le

ve
r

S
im

p
ly

 C
le

ve
r

DĚLICÍ SÍŤ
Pokud převážíte v kombi 

větší předměty bez použití 

krytu zavazadlového 

prostoru, přijde Vám vhod 

dělicí síť. S ní oddělíte úložný 

prostor od kabiny a zvýšíte 

tak bezpečnost posádky. 

ZÁKLAD 
PRO VÁŠ NÁKLAD

KRYT
Kryt zavazadlového prostoru 

ve verzi hatchback lze umístit také 

do nižší polohy, a tak může sloužit 

i pro převezení křehčích věcí.

PRUŽNÁ PŘIHRÁDKA
Praktická pružná přihrádka 

snadno udrží drobnější věci 

na jejich místě.

SKLOPNÉ HÁČKY
Své tašky s nákupy můžete 

zavěsit na sklopné háčky. Pak 

se z nich cestou nic nevysype. 

KAPACITA
Zavazadlový prostor modelu FABIA charakterizují 

velmi působivá čísla: hatchback nabízí 330 litrů 

a po sklopení opěradel zadních sedadel 1 150 litrů, 

kombi 530/1 395 litrů. Sada sítí různých velikostí, 

která spolehlivě zabrání posouvání převážených 

věcí, Vám pomůže udržet ve voze pořádek.

MEZIPODLAHA
Speciální výbavou pro verzi kombi 

je mezipodlaha. Díky ní se dno 

zavazadlového prostoru dostává 

na úroveň nákladové hrany, a tak je 

manipulace se zavazadly snazší, a navíc 

tu vzniká skrytý úložný prostor.

Uložte. Pověste. Zvedněte. Zajistěte. 

Čím víc je v objemném zavazadlovém 

prostoru důmyslných detailů, tím míň 

musíte přemýšlet, když nakládáte věci.
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KESSY / EASY START
FABIA může mít systém 

KESSY pro používání vozu 

bez klíče (Keyless Entry, 

Start and exit SYstem) nebo 

jednodušší variantu Easy 

Start. Tlačítko Start/Stop 

pro nastartování a vypnutí 

motoru je na sloupku řízení.

LIGHT AND RAIN ASSIST
Vaše cestování bude mnohem 

příjemnější a bezpečnější 

s automatickým spínáním 

světel a stěračů, včetně 

funkcí Tunnel Light, Coming 

Home a Leaving Home.

ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ A VYHŘÍVANÁ 
VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA
Zrcátka si seřídíte během chvilky a také je 

snadno zbavíte zamlžení nebo námrazy. A to 

vše z pohodlí sedadla, bez otvírání oken.

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN
Pokud se rozhodnete pro elektrické ovládání 

nejen předních, ale i zadních oken, bude 

Váš vůz vybaven také dětskou pojistkou. 

Ovladače jsou umístěny ve dveřích.

MULTIFUNKČNÍ VOLANT
Atraktivní kožený multifunkční 

volant, který je velmi příjemný 

do ruky, Vám umožňuje komfortně 

ovládat rádio,  Maxi Dot a telefon.

CLIMATRONIC
Elektronicky řízená klimatizace není jen sezonní 

pracovník na horké léto. O Váš maximální tepelný 

komfort se postará za každého období a díky senzoru 

vlhkosti si poradí i se zamlžením čelního skla.

BUĎTE 
V POHODĚ
Zhluboka se nadechněte, bude řeč o komfortu. 

Vyžadujte ho, tak jako vyžadujete pozornost. 

Buďte svěží i po těch nejdelších cestách. 

Vezměte to do svých rukou, tady rozhodujete Vy. 



BEZPEČNOST
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Získejte další pomocníky. Nechte technologie, 

ať to vezmou za Vás, abyste se mohli věnovat 

jen tomu, čemu skutečně chcete.

FRONT ASSIST
Bezpečnostní systém Front Assist, který rovněž využívá 

radar v předním nárazníku, Vás dokáže akusticky i opticky 

(přes Maxi Dot) varovat před kolizí. Pokud řidič včas nereaguje, 

systém se brzděním snaží minimalizovat její následky.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Vedle své základní funkce udržuje 

adaptivní tempomat automaticky 

odstup od vozidel jedoucích vpředu. 

Pro svou činnost využívá radar 

v předním nárazníku.

DRIVER ALERT
Asistent pro rozpoznání únavy vyhodnocuje 

údaje ze senzorů posilovače řízení. Když 

systém zaznamená chování, které může 

indikovat únavu řidiče (např. intenzivnější 

korekce směru volantem), doporučí Vám 

prostřednictvím Maxi Dotu pauzu.

REAR VIEW CAMERA
Zadní parkovací kamera, 

umístěná v madle pátých 

dveří, Vám usnadní parkování 

i výjezd z parkovacího místa. 

Systém zobrazuje prostor 

za Vaším vozem a vyznačuje 

jízdní linie v jeho šířce.

VAŠE BEZPEČÍ
NENÍ NÁHODA
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Riskujte, ale ne za jízdy. Dopřejte si styl, 

ovšem ne na úkor bezpečí. Buďte středem 

pozornosti, ale mějte se na pozoru před 

rizikovými situacemi. Buďte starostliví 

a přitom si nedělejte zbytečné starosti. 

FABIA je vůz, na který se můžete spolehnout.

ZVYŠUJTE SVŮJ STYL, 
NE RIZIKA

AIRBAGY
Pro Vaše maximální bezpečí je 

FABIA standardně vybavena 

šesti airbagy: hlavovými, 

předními a bočními vpředu.

PŘEDNÍ AIRBAGY
Zatímco airbag řidiče se skrývá 

ve volantu, airbag spolujezdce 

je umístěn v přístrojové desce 

a lze ho deaktivovat. Díky tomu 

můžete na přední sedadlo 

upevnit dětskou sedačku.

TŘETÍ OPĚRKA HLAVY
To nejcennější často vozíme vzadu. 

Pokud budete jezdit v plném obsazení, 

jistě přivítáte třetí hlavovou opěrku pro 

pasažéra na prostředním sedadle.

BOČNÍ AIRBAGY
Dva boční airbagy jsou 

určeny k ochraně pánve 

a hrudníku pasažérů vpředu. 
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PŘEVODOVKY
Manuální převodovka je v závislosti 

na zvoleném motoru buď pětistupňová, 

nebo šestistupňová. Obě varianty 

nabízejí přesné, snadné řazení a krátké 

dráhy řadicí páky. Pokud si chcete užívat 

sílu motoru v absolutním komfortu, pak 

je tu pro Vás automatická převodovka 

DSG (Direct Shift Gearbox).

SYSTÉM START-STOP
Když je chod motoru zbytečný, 

například při čekání na semaforech 

nebo v kolonách, systém Start-Stop ho 

automaticky vypne, a tak šetří palivo. 

Po sešlápnutí spojkového pedálu se 

motor opět automaticky nastartuje.

DIESLOVÉ MOTORY
Plynulou jízdu a výjimečně 

nízkou spotřebu garantují 

dieselové motory o výkonu 

66 kW nebo 77 kW. 

BENZINOVÉ MOTORY 
Co motor, to jiný charakter. Vybrat 

si můžete mezi benzinovými motory 

s TSI i MPI technologií a výkonem 

44 kW, 55 kW, 70 kW nebo 81 kW.

MÁME POD 
KAPOTOU
Vypravte se za zábavou do ulic. Křížem krážem, kudy 

Vás napadne. Prokličkujte obratně rušnými místy. 

Užívejte si jízdu. Spolehněte se na skvělé vlastnosti 

motoru a využijte veškerý jeho jízdní potenciál.



 MONTE CARLO



PRAHOVÉ LIŠTY
Prahové lišty s nápisem 

Monte Carlo mají dekorativní 

i ochrannou funkci.

KOLO ITALIA
Standardní výbavou jsou 

16" kola z lehké slitiny 

Italia v černé barvě.

KOLO SAVIO
Výjimečný vzhled vozu 

lze podtrhnout černými

17" koly s lehké slitiny Savio.

STYLOVÉ DETAILY
Hlavice řadicí páky je 

provedena v černé kůži. 

Manžeta má červené 

prošití a také koberce 

jsou obšity červeně. 

Středovou konzolu si 

můžete zvolit v červené 

nebo černé barvě.  

PANORAMATICKÁ STŘECHA
Vaše radost z jízdy bude 

ještě větší s prosklenou 

panoramatickou střechou, 

která je standardní výbavou 

verze hatchback i kombi.

Vezměte sportovní úspěchy vozů ŠKODA v legendární rallye 

Monte Carlo a smíchejte je se stylem a půvabem monackého 

knížectví. Výsledkem je vzrušující FABIA MONTE CARLO. 

Vůz charakterizují černé exteriérové prvky, které mu dávají 

osobitost a dravý výraz. Tak to rozjeďte v jedinečném stylu.

SPORTOVNÍ INTERIÉR
Interiér se sportovními 

sedadly je vybaven potahovou 

látkou v kombinaci červené, 

černé a šedé barvy. Sportovní 

volant v perforované kůži 

zdobí červené prošití.

EXTERIÉR
Ke specifickým prvkům v černém 

provedení patří zpětná zrcátka, rámeček 

masky chladiče, spoiler předního nárazníku, 

kryty prahů a difuzor. Na B-sloupcích se 

nachází logo Monte Carlo. Silný celkový 

dojem, stejně jako komfort pasažérů, 

umocňuje Sunset – skla s vyšším 

stupněm tónování v zadní části vozu. 

EFEKTNÍ OUTFIT 
S ČERNÝMI DOPLŇKY
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Najděte si nové výzvy. Zkuste jiné sporty. Vypravte se 

po nepoznaných cestách. FABIA COMBI SCOUTLINE 

je připravena na dobrodružství. Výrazné prvky exteriéru 

dávají vozu robustní outdoorový vzhled a zároveň chrání 

karoserii za extrémních jízdních podmínek před odlétajícími 

kameny. Pro jistotu je vůz vybaven rezervním kolem. 

Na horských výpravách pak přijde vhod asistent rozjezdu 

do kopce a v zimních měsících Vám zpříjemní cestování 

vyhřívání předních sedadel. 

DESIGN
K osobité výbavě ScoutLine patří 

mimo jiné přední nástavbový 

díl s exkluzivním lakováním 

ve strukturované černo-šedé 

barvě a reflexní stříbrné. 

ZÁĎ
Mimořádnou robustnost dává vozu zadní 

nástavbový díl ve strukturované černo-šedé 

barvě s integrovaným difuzorem v reflexní 

stříbrné. Příprava pro tažné zařízení dodávaná 

standardně pak jistě potěší všechny, kteří 

chtějí využívat odolnost a vytrvalost verze 

ScoutLine při tahání přívěsu. 

OUTDOOROVÉ VLASTNOSTI
Přední a zadní lemy blatníku a kryty prahů 

ve strukturované černo-šedé  barvě 

umocňují jedinečnost verze ScoutLine 

a její outdoorový charakter. Přepravní  

možnosti vozu zvyšuje střešní nosič 

dodávaný v atraktivní stříbrné barvě. 

POZNEJTE 
NEPOZNANÉ

KOLO CAMELOT
Další zajímavou 

možností jsou 

 17" kola z lehké 

slitiny Camelot.

KOLO CLUBBER
Jedinečnost verze

ScoutLine mohou

zdůraznit 17" kola

z lehké slitiny Clubber.

KOLO ROCK
16" kola z lehké 

slitiny Rock 

jsou standardní 

výbavou vozu.
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INDIVIDUALIZACE



ACTIVE AMBITION

INTERIÉR AMBITION, ŠEDÝ
dekor Light Brushed

INTERIÉR ACTIVE, ČERNÝ

INTERIÉR ACTIVE, ČERNÝ

INTERIÉR AMBITION, ŠEDÝ
dekor Basket Matt

INTERIÉR AMBITION, MODRÝ 
dekor Dark Brushed 

INTERIÉR AMBITION, ČERVENÝ
dekor Light Brushed

Interiér Active je vybaven doplňky v černém 

provedení, jako jsou kličky dveří, rámečky ofukovačů 

a rámečky přístrojů na palubní desce. K základní 

výbavě patří i výškově nastavitelné sedadlo řidiče.

Interiér Ambition přichází s chromovanými doplňky, jako jsou kličky 

dveří, rámečky ofukovačů, rámečky přístrojů na palubní desce a prvky 

na volantu. Na výběr máte z více kombinací potahů a dekoru. Základní 

výbava zahrnuje i elektricky ovládaná přední okna a rádio Blues.
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INTERIÉR 
DYNAMIC 

STYLE

INTERIÉR DYNAMIC, ČERNÝ
dekor Piano White

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
dekor Piano Black

INTERIÉR DYNAMIC, ČERNÝ
dekor Dark Brushed

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
dekor Dark Brushed

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
dekor Basket Matt

INTERIÉR STYLE, MODRÝ
dekor Dark Brushed

INTERIÉR STYLE, MODRÝ
dekor Piano White

Dynamický charakter Vašeho vozu podtrhnou 

sportovní sedadla ve speciálním designu. Nabízíme je 

pro verzi Style jako mimořádnou výbavu dodávanou 

v rámci sportovního paketu Dynamic, který lze 

objednat i se sportovním volantem a podvozkem.

Interiér Style rovněž přichází s chromovanými doplňky. 

Na výběr máte z několika kombinací potahů a dekoru. 

Základní výbava zahrnuje mimo jiné také Easy Start, 

elektronicky řízenou klimatizaci Climatronic, 

infotainment Swing 5", výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

a spolujezdce, kožený volant a vkládané koberce.

5
8

5
9

In
d

iv
id

u
al

iz
ac

e

In
d

iv
id

u
al

iz
ac

e



In
te

ri
é

r 
A

m
b

it
io

n
, 

m
o

d
rý

In
te

ri
é

r 
S

ty
le

, 
b

é
žo

v
ý

In
te

ri
é

r 
A

m
b

it
io

n
, 

č
e

rn
o

-š
e

d
ý

In
te

ri
é

r 
S

ty
le

, 
m

o
d

rý

In
te

ri
é

r 
D

y
n

a
m

ic
, 

č
e

rn
o

-š
e

d
ý

 –
 S

ty
le

*

In
te

ri
é

r 
A

c
ti

v
e

, 
č

e
rn

ý

In
te

ri
é

r 
S

ty
le

, 
č

e
rn

o
-š

e
d

ý

In
te

ri
é

r 
A

m
b

it
io

n
, 

č
e

rv
e

n
ý

6
0

 
  

 
6

1

In
d

iv
id

u
al

iz
ac

e

In
d

iv
id

u
al

iz
ac

e 

POTAHY

* Mimořádná výbava
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KOLA

17" kola z lehké slitiny Clubber

16" kola z lehké slitiny Antia, stříbrná

17" kola z lehké slitiny Camelot

15" kola z lehké slitiny Mato 16" kola z lehké slitiny Antia, bílá15" ocelová kola s kryty Dentro

16" kola z lehké slitiny Antia, červená 16" kola z lehké slitiny Rock

14" ocelová kola s kryty Flair 15" kola z lehké slitiny Matone

16" kola z lehké slitiny Antia, černá
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Dekorativní prahové lišty s aluminiovou 

vložkou podtrhávají jedinečnost vozu 

a zároveň chrání prahy před poškozením.

LAPAČE NEČISTOT
Lapače nečistot chrání 

karoserii před blátem 

a odlétajícími kamínky.

UZAMYKATELNÝ BOX
Až pět párů lyží nebo čtyři 

snowboardy se vejdou 

do uzamykatelného boxu, 

který spojuje praktičnost, 

bezpečnost a styl.

STŘEŠNÍ NOSIČ
Na základní střešní nosič 

můžete bezpečně upevnit 

další nosiče a držáky, 

jako jsou nosič jízdního 

kola, box na lyže nebo 

snowboardy a jiné.

VÁŠ VŮZ, VÁŠ STYL, 
VÁŠ PODPIS
Nic není definitivní. Když víte, co chcete, jděte 

za tím a nepřestávejte, dokud toho nedosáhnete. 

Nespokojte se jen s nějakou výbavou navíc. 

Chtějte to, co je nejlepší přesně pro Vás.



16" kola z lehké slitiny Italia, stříbrná

17" kola z lehké slitiny Savio, černá lesklá

16" kola z lehké slitiny Italia, bílá

17" kola z lehké slitiny Savio, černá matná

16" kola z lehké slitiny Italia, černá

17" kola z lehké slitiny Braga, antracitová*
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AUTOSEDAČKA 
Dětská autosedačka Wavo 1-2-3, která 

splňuje přísné evropské bezpečnostní 

předpisy, zajistí komfort pasažérům 

o hmotnosti 15 až 36 kg.

GUMOVÉ KOBERCE
Jednoduše omyvatelné 

gumové  koberce 

efektivně chrání 

interiér proti znečištění 

způsobenému například 

nepřízní počasí. 

TEXTILNÍ KOBERCE
Interiér auta bude ještě 

útulnější a pohodlnější 

s vysoce kvalitními 

textilními koberci.

* Exkluzivně pro verzi ScoutLine.
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PAKET 
RED & GREY

Fólie Red & Grey na kapotě, střeše a pátých dveřích

Kryty vnějších zpětných zrcátek v červené barvě

Doporučená kombinace s broušenými 17" koly

z lehké slitiny Savio v červené barvě

Buďte v individualizaci o krok dál než jiní. 

Podtrhněte sportovní proporce svého vozu 

a dejte mu Váš osobní image. Přinášíme Vám 

paket Red & Grey určený pro hatchback 

i kombi s karoserií v bílé nebo černé barvě. 

Paket doporučujeme kombinovat podle 

barvy vnějších zpětných zrcátek s červenými 

nebo černými koly z lehké slitiny.

Fólie Red & Grey na kapotě, střeše a pátých dveřích

Kryty vnějších zpětných zrcátek v černé barvě

Doporučená kombinace s broušenými 17" koly

z lehké slitiny Savio v černé barvě
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1,0 MPI/44 kW 1,0 MPI/55 kW 1,0 TSI/70 kW 1,0 TSI/81 kW 1,0 TSI/81 kW 1,4 TDI/66 KW 1,4 TDI/66 KW 1,4 TDI/77 kW

zážehový zážehový

zážehový, přeplňovaný

turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 

turbodmychadlem,

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 

turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

vznětový, přeplňovaný

turbo-dmychadlem, přímé 

vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný

turbo-dmychadlem, přímé 

vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný 

turbo-dmychadlem, přímé 

vysokotlaké vstřikování 

paliva common-rail

MOTOR

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 3/999 3/999 3/999 3/999 3/999 3/1422 3/1422 3/1422

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 44/5000–6000 55/6200 70/5000–5500 81/5000–5500 81/5000–5500 66/3000–3250 66/3000–3250 77/3500–3750

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/

min-1)
95/3000–4300 95/3000–4300 160/1500–3500 200/2000–3500 200/2000–3500 230/1750–2500 230/1750–2500 250/1750–2500

Exhalační norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo benzin, okt. č.  95/91* benzin, okt. č.  95/91* benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č.  95 benzin, okt. č. 95 motorová nafta motorová nafta motorová nafta

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Maximální rychlost (km/h) 160 172 185 196 196 182 182 193

Zrychlení 0–100 km/h (s) 15,7 14,7 10,6 9,5 9,8 11,1 11,1 10,1

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) 5,9 5,9 5,2 5,4 5,4 4,4 4,4 4,7

– mimo město ( l/100 km) 4,3 4,4 3,9 3,9 4,1 3,7 3,7 4,0

– kombinovaná (l/100 km) 4,9 4,9 4,4 4,4 4,6 3,9 4,0 4,2

Emise CO
2
 (g/km) 110 111 101 103 106 104 105 112

VVnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

POHON

Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol

Spojka hydraulicky ovládaná, 

jjednokotoučová

hydraulicky ovládaná,

jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 

jjednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová

dvě souosé spojky

elektrohydraulicky 

ovládané

hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová

dvě souosé spojky 

elektrohydraulicky

ovládané

hydraulicky ovládaná,

jednokotoučová

Převodovka mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 6stupňová
automatická

7stupňová DSGp
mechanická 5stupňová

automatická 

7stupňová DSGp
mechanická 5stupňová

HMOTNOST

Pohotovostní hmotnost

– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg) 1080 1080 1110 1130 1164 1175 1196 1184

Užitečná hmotnost

– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg) 530 530 530 530 530 530 530 530

Celková hmotnost (kg) 1535 1535 1565 1585 1619 1630 1651 1639

Nebrzděný přívěs (max. kg) 540 540 550 560 570 580 590 590

Brzděný přívěs – při 12% stoupání 

(max. kg) 800 800 1000 1100 1100 1100 1100 1100

Objem palivové nádrže (l) 45 45 45 45 45 45 45 45

TECHNICKÉ ÚDAJE
FABIA

DALŠÍ SPECIFIKACE  

Karoserie  Vnější rozměry  

Typ 5místná, 5dveřová, 2prostorová Délka/šířka (mm) 3992/1732

Součinitel odporu 

vzduchu C
x

0,316–0,326 dle motorizace Výška (mm) 1467

Podvozek  Rozvor (mm) 2455

Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozchod vpředu/vzadu (mm) – dle motorizace 1463; 1457/1457; 1451

Zadní náprava kliková s vlečenými rameny Světlá výška (mm) 133

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) 1401/1386

– vzadu bubnové/kotoučové – dle motorizace Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1021/963

Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Objem zavazadlového prostoru (max. l)  

Kola** 5,0J x 14"; 6,0J x 15" – dle motorizace – bez rezervního kola 

Pneumatiky** 175/70 R14; 185/60 R15 – dle motorizace nesklopená/sklopená zadní sedadla 330/1150

 * Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.

 ** Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy 

pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.
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DALŠÍ SPECIFIKACE  

Karoserie  Vnější rozměry  

Typ 5místná, 5dveřová, 2prostorová Délka/šířka (mm) 4257/1732

Součinitel odporu 

vzduchu C
x

0,302–0,310 dle motorizace Výška (mm) 1488/1467

Podvozek  Rozvor (mm) 2455

Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozchod vpředu/vzadu (mm) – dle motorizace 1463; 1457/1457; 1451

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) 1401/1386

– vzadu bubnové/kotoučové – dle motorizace Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1021/967

Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Objem zavazadlového prostoru (max. l)  

Kola** 5,0J x 14"; 6,0J x 15" – dle motorizace – bez rezervního kola 

Pneumatiky** 175/70 R14; 185/60 R15 – dle motorizace nesklopená/sklopená zadní sedadla 530/1395

1,0 MPI/55 kW 1,0 TSI/70 kW 1,0 TSI/81 kW 1,0 TSI/81 kW 1,4 TDI/66 KW 1,4 TDI/66 KW 1,4 TDI/77 kW

zážehový

zážehový, přeplňovaný 

turbodmychadlem,

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 

turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný

turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva

vznětový, přeplňovaný turbo-

dmychadlem, přímé vysokotlaké 

vstřikování paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný turbo-

dmychadlem, přímé vysokotlaké 

vstřikování paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný turbo-

dmychadlem, přímé vysokotlaké 

vstřikování paliva common-rail

MOTOR

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 3/999 3/999 3/999 3/999 3/1422 3/1422 3/1422

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 55/6200 70/5000–5500 81/5000–5500 81/5000–5500 66/3000–3250 66/3000–3250 77/3500–3750

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/

min-1)
95/3000–4300 160/1500–3500 200/2000–3500 200/2000–3500 230/1750–2500 230/1750–2500 250/1750–2500

Exhalační norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo benzin, okt. č.  95/91* benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 motorová nafta motorová nafta motorová nafta

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Maximální rychlost (km/h) 175 187 199 199 184 184 196

Zrychlení 0–100 km/h (s) 14,9 10,8 9,6 9,9 11,3 11,3 10,2

Spotřeba (dle normy 99/100)

– město (l/100 km) 5,9 5,2 5,4 5,5 4,4 4,4 4,7

– mimo město ( l/100 km) 4,4 3,9 3,9 4,1 3,7 3,7 4,0

– kombinovaná (l/100 km) 4.9 4,4 4,4 4,6 3,9 4,0 4,2

Emise CO
2
 (g/km) 111 101 103 107 104 105 112

VVnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

POHON

Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol

Spojka hydraulicky ovládaná, 

jjednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová

hydraulicky ovládaná, 

jjednokotoučová

dvě souosé spojky

elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná, 

jjednokotoučová

dvě souosé spojky

elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná, 

jjednokotoučová

Převodovka mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 6stupňová
automatická

7stupňová DSGp
mechanická 5stupňová

automatická 

7stupňová DSGp
mechanická 5stupňová

HMOTNOST

Pohotovostní hmotnost 

– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg) 1104 1134 1154 1188 1199 1220 1208

Užitečná hmotnost 

– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg) 530 530 530 530 530 530 530

Celková hmotnost (kg) 1559 1589 1609 1643 1654 1675 1663

Nebrzděný přívěs (max. kg) 550 560 570 590 590 600 600

Brzděný přívěs – při 12% stoupání 

(max. kg) 800 1,000 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

Objem palivové nádrže (l) 45 45 45 45 45 45 45

96
7

10
21

4257

2455

530 l
958

14
,6

° 13,1°

14
0
1

13
8
6

9
6
0

1958

1463

14
8
8

1732

1457

TECHNICKÉ ÚDAJE
FABIA COMBI

 * Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.

 ** Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy 

pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.


