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Η SKODA FABIA εκπέμπει αυτοπεποίθηση με τις 
τολμηρές γρμμμές και τις γωνίες της. Όμως η αίσθηση της 
δυναμικότητας δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνισή της. 
Σαν ένα καθαρόαιμο μοντέλο SKODA, διαθέτει εκείνες 
τις έξυπνες λεπτομέρεις Simply Clever που προσθέτουν 
το στοιχείο της άνεσης. Η FABIA είναι ένα ακόμα παράδειγμα 
της φιλοσοφίας μας να δημιουργούμε ελκυστικά αυτοκίνητα, 
επικεντρωμένα στην οδηγική απόλαυση, κάτι που ανέκαθεν 
κάναμε.

Αυτό σημαίνει φιλοσοφία Simply Clever. Αυτό σημαίνει ŠKODA.

ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ!



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ 
Η FABIA είναι όμορφη 
όσο και δυναμική. Έντονες 
γραμμές και τολμηρές 
καμπύλες πάνω στο 
αμάξωμα, δημιουργούν 
ένα ελκυστικό παιχνίδι 
του φωτός με τη σκιά.

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΗΛΙΟΡΟΦΗ 
ΚΑΙ SUNSET
Η γοητεία της FABIA αναδεικνύεται με 
μία πανοραμική κρυστάλλινη ηλιοροφή 
που εκτείνεται από το παρμπρίζ μέχρι 
την αεροτομή οροφής. Εάν χρειαστεί, 
μπορείτε να τραβήξετε το σκιάδιο 
για προστασία από τον ήλιο. Επίσης 
αποτελεσματική προστασία από την 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία και τα 
αδιάκριτα βλέμματα, εξασφαλίζεται 
από τα φιμέ πίσω παράθυρα.

ΠΛΑΪΝΑ ΦΛΑΣ
Τα καλύμματα των εξωτερικών 
καθρεφτών φέρουν τα πλαϊνά 
φλας, δίνοντας μία ελκυστική 
πινελιά στη συνολική εικόνα 
της FABIA. 

ΕΜΠΡΟΣ ΟΨΗ
Το εμπρός τμήμα του αυτοκινήτου 
ακτινοβολεί δύναμη και 
αυτοπεποίθηση. Καλύμματα 
προβολέων με κρυστάλλινες ακμές 
στο κάτω τμήμα, αποκαλύπτουν 
τη λάμψη που παραπέμπει στα 
κρύσταλλα Βοημίας. Η κορυφαία 
έκδοση προβολέων έχει μαύρο 
φόντο και LED για τα φώτα ημέρας. 
Μπορείτε να αναβαθμίσετε τη 
Fabia σας με φώτα ομίχλης, με 
περιστρεφόμενη λειτουργία.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μην επιζητείτε την προσοχή, διεκδικήστε την. 
Ξεκινήστε με μια εντυπωσιακή εμφάνιση, 
και αφήστε τους όλους με κομμένη την ανάσα. 
Μαγνητίστε τα βλέμματα όπου κι αν πηγαίνετε. 
Κάντε θαυμαστές παντού.
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Έχετε ήδη τραβήξει τα βλέμματα. Τέλεια! Τώρα οδηγήστε τους 
στο εσωτερικό. Δείξτε τους ότι υπάρχουν ακόμα περισσότερα από αυτά 
που θαύμασαν αρχικά. Δείξτε τους ότι η ομορφιά δεν είναι επιφανειακή.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η FABIA διαθέτει ένα πανέμορφο 
εσωτερικό, με έντονη παντού την 
ποιότητα υλικών και την ακρίβεια 
κατασκευής. Η έμφαση στις 
οριζόντιες γραμμές και η άριστα 
σχεδιασμένη εργονομία κάνουν
το εσωτερικό του compact μοντέλου, 
άνετο, επιβλητικό και εκπληκτικά 
ευρύχωρο.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ 
Απολαύστε μία μοναδική αίσθηση 
ευρυχωρίας και ελευθερίας με την 

πανοραμική ηλιοροφή.

ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΛ
Τα κομψά καλύμματα των 
πεντάλ χαρίζουν στυλ και 
βελτιώνουν την άνεση του 
οδηγού.
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KESSY/EASY START
Το αυτοκίνητο μπορεί να 
εφοδιάζεται με KESSY 
(Σύστημα Εισόδου, 
Εκκίνησης & Εξόδου 
χωρίς Κλειδί) ή με την 
απλούστερη έκδοση Easy 
Start. Ένα μπουτόν Start/
Stop για την ενεργοποίηση 
και απενεργοποίηση του 
κινητήρα βρίσκεται στην 
κολόνα του τιμονιού.

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΦΩΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΗΣ
Εξασφαλίστε μεγαλύτερη οδηγική ασφάλεια 
και απόλαυση με τον αισθητήρα φώτων και 
βροχής που ενεργοποιείται, χωρίς δική σας 
παρέμβαση.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Τα εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα είναι βασικός εξοπλισμός από 
την έκδοση Active, ενώ οι μεγαλύτερες εκδόσεις έχουν και πίσω 
ηλεκτρικές ρυθμίσεις.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Οι εξωτερικοί καθρέφτες μπορούν να ρυθμίζονται και να 
ξεπαγώνουν ή να ξεθαμπώνουν άνετα από τη θέση του οδηγού, 
χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε τα παράθυρα.

ΤΙΜΟΝΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Το ελκυστικό δερμάτινο τιμόνι 
πολλαπλών λειτουργιών δεν είναι μόνο 
ευχάριστο στην αφή αλλά επιτρέπει και 
τον έλεγχο του ραδιοφώνου, της οθόνης  
Maxi DOT και του συνδεδεμένου 
τηλεφώνου σας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ClimATRoNiC 
Το ηλεκτρονικό σύστημα κλιματισμού δεν λειτουργεί αδιάκοπα μόνο 
τους θερμούς καλοκαιρινούς μήνες. Διασφαλίζει μέγιστη άνεση όλο 
το χρόνο, και χάρη στον αισθητήρα υγρασίας θα καθαρίσει και 
το θαμπωμένο παρμπρίζ.

ΑΝΕΣΗ

Πάρτε βαθιά αναπνοή. Η άνεση είναι τόσο σημαντική όσο 
και η εντύπωση. Χαλαρώστε στα μακρινά ταξίδια χωρίς να 
κουραστείτε καθόλου. Έχετε τον απόλυτο έλεγχο της ζωής 
σας, χωρίς θυσίες στην άνεση.



ΣυΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
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ŠkoDA CoNNECT:
ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ 
ΣυΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ
Το να είστε συνδεδεμένοι όπου κι αν βρίσκεστε, δεν σημαίνει 
να έχετε μόνο πρόσβαση στην ψυχαγωγία και την ενημέρωση, 
αλλά και δυνατότητα υποστήριξης στο ταξίδι. Το ŠKODA 
CONNECT είναι η επαφή σας με έναν κόσμο που έχει 
απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η συνδεσιμότητα της FABIA περιλαμβάνει 
μία γραμμή SOS. Το σύστημα έκτακτης 
ανάγκης ενεργοποιείται με το κόκκινο 
μπουτόν στην οροφή. Σε περίπτωση 
σύγκρουσης γίνεται αυτόματη κλήση.

oNliNE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Επιλέγετε πάντα την 
καλύτερη διαδρομή 
με πληροφορίες που 
ανανεώνονται συνεχώς, 
και σας προσφέρουν μία 
τέλεια επισκόπηση κάθε 
ταξιδιού. Επίσης, σας 
επιτρέπουν να αντιδράτε 
σε κάθε απροσδόκητη 
εξέλιξη, όπως οδικά 
έργα, ατυχήματα ή 
μποτιλιαρίσματα.

ΣΤΑΘΜΟΙ
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Βρείτε την απόσταση, 
τον τύπο σταθμού 
ανεφοδιασμού, και 
τις τρέχουσες τιμές
καυσίμου. Οι πληροφορίες 
προβάλλονται σε 
πραγματικό χρόνο.
Ο τύπος καυσίμου τού 
οχήματος ανιχνεύεται και 
εμφανίζεται αυτόματα.

ΚΑΙΡΟΣ
Πάρτε το τελευταίο 
δελτίο καιρού με 
λεπτομερή πρόγνωση 
για την τρέχουσα θέση 
ή τον προορισμό σας, 
συμπεριλαμβανομένων 
των βροχοπτώσεων και 
άλλων προειδοποιήσεων.ŠKoDA CoNNECT

Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών. Ενώ το Infotainment 
Online προσφέρει πλοήγηση και πληροφορίες κίνησης σε 
πραγματικό χρόνο, το Care Connect εστιάζει στη βοήθεια και την 
ασφάλεια, επιτρέποντας πρόσβαση και έλεγχο του οχήματος, από 
μακριά. Επίσης, παρέχει και υπηρεσία υποστήριξης σε περίπτωση 
ανάγκης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Αποθηκεύονται πληροφορίες για
το ταξίδι όπως, μέση κατανάλωση,
μέση απόσταση και χρόνος ταξιδιού. 
Μπορείτε να εμφανίσετε τα προσωπικά 
σας δεδομένα οδήγησης ώστε να έχετε 
μία εικόνα όλων των ταξιδιών σας

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Εντοπίστε την ακριβή θέση του 
αυτοκινήτου σας σε μεγάλους χώρους 
στάθμευσης από το κινητό σας,
με εμφάνιση διεύθυνσης, ώρας και 
ημερομηνίας*. 



AmUNDSEN/BolERo
Το σύστημα πλοήγησης Amundsen (στη φωτογραφία) και το ηχοσύστημα Bolero, 
ελεγχόμενα και τα δύο μέσω έγχρωμης οθόνης αφής 6,5" προσφέρουν σύνδεση 
USB/Auxin, υποδοχή καρτών SD στο ντουλαπάκι, Bluetooth και ŠKODA Surround. 
Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται και για τον έλεγχο του μενού του 
αυτοκινήτου. Το Amundsen διατίθεται με κάρτα SD με χάρτες. 
SmartLink+ και DAB (Digital Audio Broadcast) είναι προαιρετικά.

To MULTITASkINg 
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΟΠΟ 
ΘΕΛΕΙ ΤΡΟΠΟ
Κάντε το smartphone σας ακόμα πιο έξυπνο. 
Φέρτε το σε επαφή με την άλλη σας αγάπη, το αυτοκίνητο. 
Κάντε τα να μιλάνε την ίδια γλώσσα. Και μετά, πηγαίνετε 
οπουδήποτε. Κάντε οτιδήποτε, φροντίζοντας να είναι 
όλα συγχρονισμένα.

SmARTliNK+ 
Με το SmartLink+ το σύστημα infotainment επιτρέπει την 
ασφαλή χρήση του κινητού εν κινήσει. Επιπλέον, όλες οι 
εγκατεστημένες εφαρμογές, που είναι πιστοποιημένες ως 
ασφαλείς για αυτοκίνητα, είναι συμβατές με MirrorLink(R), 
Apple CarPlay ή Android Auto. Το σύστημα SmartLink+ 
περιλαμβάνει SmartGate για σύνδεση του smartphone 
με το όχημα μέσω WiFi, αλλά και για πρόσβαση σε 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως η κατανάλωση 
καυσίμου, οι επιδόσεις και οι πληροφορίες για το σέρβις.*

myŠKoDA APP 
Γνωρίστε τον Paul, τον 
διαδραστικό βοηθό της 
MyŠKODA App (για 
Android ή iOS) που ίσως 

φανεί χρήσιμος στην καθημερινότητα. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να τον 
χρησιμοποιήσετε για να βρείτε 
πληροφορίες για το αυτοκίνητο ή μία 
πλήρη περιγραφή κάθε χειριστηρίου ή 
ενδεικτικής λυχνίας κλπ. Επιπλέον, 
ο Paul μπορεί να παρακολουθεί 
τα ραντεβού σας από το planner. 
Έτσι δεν θα ξεχνάτε καμία συνάντηση, 
ενώ θα έχετε και βοήθεια για 
να φτάσετε στον προορισμό σας.
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ŠKoDA SURRoUND
Μετατρέψτε το αυτοκίνητό σας σε συναυλιακό χώρο, με 
το ŠKODA Surround που χρησιμοποιεί έξι ηχεία - αποτέλεσμα 
συνεργασίας με μία κορυφαία εταιρεία ηχοσυστημάτων. Ειδικό 
λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιεί επιπλέον δύο εικονικά ηχεία 
μπροστά και πίσω. Το σύστημα μπορεί επίσης να δημιουργεί ένα 
εικονικό αλλά εντυπωσιακό subwoofer.

*Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας 
για όρους χρήσης και πληροφορίες 
συμβατότητας,





ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΙΑΔΙΟ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη βάση του σκιαδίου 
(στην πλευρά του οδηγού) για να τοποθετήσετε μία 
κάρτα, μία φωτογραφία ή ένα έγγραφο σε θέση εύκολης 
πρόσβασης.
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SIMPLY CLEVER

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ
Το κλειστό ντουλαπάκι στο ταμπλό έχει αρκετό χώρο 
για ένα μπουκάλι 1.0 L στο εσωτερικό.

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΡΤΩΝ
Αν χρειάζεστε την ειδική 
υποδοχή για το αντίτιμο 
πάρκινγκ, η λύση είναι απλή: 
H FABIA διαθέτει ειδική 
θήκη από τη μέσα μεριά του 
παρμπρίζ.  

ΘΗΚΗ ΓΥΑΛΙΩΝ
Τα κομψά γυαλιά σας αξίζουν μία 
ξεχωριστή και ασφαλή θέση. 
Η θήκη γυαλιών βρίσκεται πάνω 
από το μεσαίο καθρέφτη.

ΕΜΠΡΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ
Το εμπρός υποβραχιόνιο 
ενσωματώνει έναν αποθηκευτικό 
χώρο για μικροαντικείμενα 
και αυξάνει την άνεση οδηγού 
και συνοδηγού.

Ανακαλύψτε λύσεις που απλουστεύουν και 
διευκολύνουν τη ζωή σας. Εντοπίστε τα μικρά 
πράγματα που κάνουν τη διαφορά. Μπορείτε 
να το πείτε και ‘προσοχή στη λεπτομέρεια’. 
Εμείς το λέμε απλώς, Simply Clever.
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ΘΗΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
Τα γιλέκα μπορούν να τοποθετούνται στις πρακτικές 
θήκες των εμπρός και πίσω θυρών, ώστε να είναι 
πάντα σε άμεση πρόσβαση.

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
Προσωπικές συσκευές, όπως 
το smartphone σας, μεταφέρονται 
με ασφάλεια στην υποδοχή 
πολυμέσων, που βρίσκεται
στη διπλή ποτηροθήκη
στην κεντρική κονσόλα.

ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΟΜΠΡΕΛΑ
Μία θήκη με αυθεντική ομπρέλα 
ŠKODA βρίσκεται κάτω από
το κάθισμα του συνοδηγού.

ΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΜΠΡΟΣ ΠΟΡΤΕΣ
Άνετος αποθηκευτικός χώρος με 
υποδοχή για μπουκάλι 1,5 λίτρου 
στις εμπρός πόρτες. Μπορεί να 
τοποθετηθεί και αφαιρούμενο 
καλάθι απορριμμάτων.

ΘΗΚΕΣ
Θήκες στο εσωτερικό των πλατών των 
εμπρός καθισμάτων για χάρτες, κινητά 
τηλέφωνα ή άλλα μικροαντικείμενα.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο χώρος αποσκευών 
εντυπωσιάζει με τις 
δυνατότητές του προσφέροντας 
330 L με τα καθίσματα 
όρθια και 1.150 L όταν 
αναδιπλώνονται. Ένα σετ 
διχτυών, κρατάει τις αποσκευές 
στη θέση τους, και διατηρεί 
την τάξη στο χώρο.

ΡΑΦΙ 
Το ράφι χώρου αποσκευών δυο 
θέσεων στην έκδοση hatchback, 
όταν ρυθμίζεται στη χαμηλή 
θέση, επιτρέπει τη μεταφορά 
εύθραυστων αντικειμένων. 



ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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Αφήστε την τεχνολογία να σας βοηθήσει να 
κάνετε όλα όσα επιθυμείτε. Ζήστε μοναδικές 
εμπειρίες χάρη στα συστήματα ασφαλείας που 
υποστηρίζουν την οδήγησή σας.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Το αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο 
με έξι αερόσακους στάνταρ, 
προσφέροντας μέγιστη 
ασφάλεια σε οδηγό και επιβάτες.
Περιλαμβάνονται αερόσακοι 
οροφής, εμπρόσθιοι και εμπρός 
πλευρικοί.

ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ 
Ενώ ο αερόσακος του οδηγού 
βρίσκεται στο τιμόνι, ο αερόσακος
του συνοδηγού είναι 
τοποθετημένος στο ταμπλό. 
Εάν χρειαστεί, μπορεί να 
απενεργοποιηθεί για την 
τοποθέτηση ενός παιδικού
καθίσματος.

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ 
Οι "επίσημοι" επιβάτες συνήθως κάθονται πίσω.  
Αυτοί περισσότερο απ' όλους θα εκτιμήσουν τη δυνατότητα να 
παραγγείλετε τα πίσω καθίσματα με προσκέφαλο, σχεδιασμένο 
για το μεσαίο επιβάτη.

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ  
Αυτοί οι 2 αερόσακοι 
προστατεύουν θώρακα και 
λεκάνη οδηγού και συνοδηγού, 
σε μία πλευρική σύγκρουση.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΚΟΠΩΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ
Το σύστημα Driver Alert 
αξιολογεί δεδομένα από τους 
αισθητήρες του συστήματος 
διεύθυνσης για την ανίχνευση 
πιθανής κόπωσης του οδηγού. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
η ένδειξη Maxi DOT 
προειδοποιεί τον οδηγό
να κάνει ένα διάλειμμα.
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ΚΙΒΩΤΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ  
Αν θέλετε να απολαμβάνετε 
την απόλυτη ισχύ με 
απόλυτη άνεση, υπάρχει ένα 
αυτόματο 7-τάχυτο κιβώτιο 
DSG (Direct Shift Gearbox). 
Όσοι προτιμούν μηχανικές 
αλλαγές σχέσεων μπορούν 
να επιλέξουν ένα κινητήρα 
με 5-τάχυτο ή 6-τάχυτο 
μηχανικό κιβώτιο, για ακριβείς 
και εύκολες αλλαγές χάρη 
στον επιλογέα σύντομων 
διαδρομών.

START-SToP SYSTEm
Το σύστημα Start-Stop 
εξοικονομεί καύσιμο 
κρατώντας αυτόματα τον 
κινητήρα στο ρελαντί. 
Πατώντας συμπλέκτη, γίνεται 
αυτόματη επανεκκίνηση.

ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ DiESEl 
Ο πετρελαιοκινητήρας 90hp
εγγυάται αθόρυβη λειτουργία με
εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση.

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
Ακόμα και η ισχύς προσφέρεται σε διαφορετικές 
εκδόσεις. Η γκάμα μας περιλαμβάνει κινητήρες 
βενζίνης με τεχνολογία TSI και MPI. Μπορείτε 
να επιλέξετε μεταξύ 75hp, 95hp και 110hp.

ΚΑΝΕΝΑ ΑΓΧΟΣ 
ΜΟΝΟ ΗΡΕΜΙΑ
Με την FABIA όλοι οι δρόμοι σάς ανήκουν. 
Πηγαίνετε στον προορισμό σας, επιστρέψτε και 
σταματήστε οπουδήποτε ενδιάμεσα. Και όλα αυτά, 
με τη βοήθεια κινητήρων που είναι φιλικοί προς 
το περιβάλλον, οικονομικοί και ισχυροί.



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕυΣΗ



3
4

3
5

Ε
ξα

το
μ

ίκ
ευ

σ
η

Ε
ξα

το
μ

ίκ
ευ

σ
η

ΒΑΛΤΕ ΧΡΩΜΑ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ
Έχετε αδυναμία στα χρώματα; Η φιλοσοφία 
Colour Concept, προσφέρει πληθώρα 
δυνατοτήτων εξατομίκευσης στην FABIA σας. 
Επιλέξτε οροφή, εξωτερικούς καθρέφτες 
και ζάντες σε λευκό, ασημί ή μαύρο και 
συνδυάστε τα με μία γκάμα χρωμάτων 
του αμαξώματος.

CANDY WhiTE UNi
ΜΕ BlACK ColoUR CoNCEPT

CAPPUCCiNo BEigE mETAlliC 
ΜΕ BlACK ColoUR CoNCEPT

qUARTz gREY mETAlliC
ΜΕ SilvER ColoUR CoNCEPT

PACifiC BlUE UNi
ΜΕ SilvER ColoUR CoNCEPT

RAllYE gREEN mETAlliC
ΜΕ BlACK ColoUR CoNCEPT

RACE BlUE mETAlliC
ΜΕ WhiTE ColoUR CoNCEPT

mAgiC BlACK mETAlliC
ΜΕ SilvER ColoUR CoNCEPT

 
Για την πλήρη λίστα χρωματικών συνδυασμών 
επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας



ACTIVE

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ACTivE 

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ACTivE 

Το εσωτερικό της έκδοσης Active περιλαμβάνει 
μαύρα διακοσμητικά στοιχεία, όπως λαβές θυρών, 
πλαίσια αεραγωγών και πλαίσια οργάνων.

STYLE

ΜΠΕΖ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYlE 
Piano Black διακοσμητικά

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYlE
Dark Brushed διακοσμητικά

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYlE
Basket Matt διακοσμητικά 

ΜΠΛΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYlE
Dark Brushed διακοσμητικά 

ΜΠΛΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ STYlE
Piano White διακοσμητικά 

Το εσωτερικό της έκδοσης Style περιλαμβάνει διακοσμητικά, 
χρωμιωμένα στοιχεία. Μπορείτε να επιλέξετε από αρκετούς 
χρωματικούς συνδυασμούς ταπετσαριών και διακοσμητικών. 
Ο στάνταρ (βασικός) εξοπλισμός καλύπτει Easy Start, σύστημα 
κλιματισμού, Radio Swing, καθίσματα οδηγού και συνοδηγού 
ρυθμιζόμενα καθ’ ύψος, δερμάτινο τιμόνι.

3
6 37

Ε
ξα

το
μ

ίκ
ευ

σ
η

Ε
ξα

το
μ

ίκ
ευ

σ
η



3
8

3
9

Ε
ξα

το
μ

ίκ
ευ

σ
η

Ε
ξα

το
μ

ίκ
ευ

σ
η

ΧΡΩΜΑΤΑ

R
A

llY
E

 g
R

E
E

N
 m

E
TA

lliC

R
A

C
E

 B
lU

E
 m

E
TA

lliC

C
A

P
P

U
C

C
iN

o
 B

E
ig

E
 m

E
TA

lliC

PA
C

if
iC

 B
lU

E
 U

N
i

D
E

N
im

 B
lU

E
 m

E
TA

lliC
 

m
o

o
N

 W
h

iT
E

 m
E

TA
lliC

C
o

R
R

iD
A

 R
E

D
 U

N
i

lA
S

E
R

 W
h

iT
E

 U
N

i

m
A

P
lE

 B
R

o
W

N
 m

E
TA

lliC

q
U

A
R

T
z

 g
R

E
Y

 m
E

TA
lliC

m
A

g
iC

 B
lA

C
K

  m
E

TA
lliC

C
A

N
D

Y
 W

h
iT

E
 U

N
i

B
R

illiA
N

T
 S

ilv
E

R
  m

E
TA

lliC



ΖΑΝΤΕΣ
Ζάντες αλουμινίου 17" CAMELOT Ζάντες αλουμινίου 16" ROCKΖάντες αλουμινίου 17" CLUBBER Ζάντες αλουμινίου 15" MATOnE

Ζάντες αλουμινίου 16" AnTIA 
SIvER (ασημί)

Ζάντες αλουμινίου 15" MATO

Ζάντες αλουμινίου 16" AnTIA 
(λευκές)

Ατσάλινες ζάντες 15" με καπάκια 
πλημνών DEnTRO 

Ζάντες αλουμινίου 16" AnTIA 
(κόκκινες)

Ατσάλινες ζάντες 14" με καπάκια 
πλημνών FLAIR 

Ζάντες αλουμινίου 16" AnTIA 
(μαύρες)
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ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ
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ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΡΣΠΙΕ
Διακοσμητικά καλύμματα μαρσπιέ με αλουμινένια ένθετα 
αναδεικνύουν τη μοναδική σχεδίαση του αυτοκινήτου, 
και προστατεύουν τα μαρσπιέ από φθορές.

ΛΑΣΠΩΤΗΡΕΣ
Πίσω λασπωτήρες προστατεύουν το πλαίσιο 
από τη λάσπη και από πέτρες. 

ΜΠΑΓΚΑΖΙΕΡΑ ΣΚΙ ΚΑΙ ΧΙΟΝΟΣΑΝΙΔΩΝ (SNoWBoARD)
Μπαγκαζιέρα σκι και χιονοσανίδων που κλειδώνει. 
Συνδυάζει πρακτικότητα, στυλ και ασφάλεια. 
Μπορεί να μεταφέρει μέχρι 5 ζευγάρια σκι ή 4 
χιονοσανίδες.

ΒΑΣΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ
Μπορείτε να ασφαλίσετε 
σχάρες και βάσεις όπως 
μία σχάρα ποδηλάτου 
ή μία μπαγκαζιέρα 
σκι και χιονοσανίδων 
(snowboard), στη βασική 
σχάρα οροφής.

ΑΞΕΣΟυΑΡ

Τα αξεσουάρ δεν είναι απλώς μόδα. 
Με τα Γνήσια Αξεσουάρ ŠKODA, 
μπορείτε να μεταμορφώσετε το 
αυτοκίνητό σας σύμφωνα με τις 
δικές σας ανάγκες, αυξάνοντας την 
πρακτικότητα, την ασφάλεια και 
τη χρηστικότητά του.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ 
Προστασία και άνεση για μικρούς 
επιβάτες ηλικίας 3-12 (15-36 kg) 
παρέχει το παιδικό κάθισμα Wavo 
1-2-3, που πληροί τις αυστηρές 
προδιαγραφές ασφάλειας Euro nCAP.ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΠΑΤΑΚΙΑ

Ελαστικά πατάκια που καθαρίζονται εύκολα, κρατούν 
καθαρό το εσωτερικό από λάσπες και βρωμιές.

ΠΑΤΑΚΙΑ
Υψηλής ποιότητας υφασμάτινα πατάκια με λογότυπο 
FABIA αναβαθμίζουν την άνεση και τη συνολική εικόνα
της καμπίνας.
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Active Style

ΣχεδίαΣη

Ατσάλινες ζάντες "FLAIR" 5J x 14" με ελαστικά 175/70 R14 STD -

Ατσάλινες ζάντες "DENTRO" 6Jx15" με ελαστικά 185/60 R15 STD 
(1.2 TSI 110HP)

-

Ζάντες αλουμινίου " MATONE" 6Jx15" με ελαστικά 185/60 R15 □ STD

Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων, εργαλειοθήκη και γρύλλος STD STD

Εξωτερικές χειρολαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος - STD

Προβολείς αλογόνου με διαφανή κρύσταλλα και φώτα ημέρας STD STD

Φλας ενσωματωμένα στους εξωτερικούς καθρέφτες STD STD

Φινίρισμα επένδυσης μεσαίας κολόνας σε μαύρο γυαλιστερό 
χρώμα STD STD

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος STD STD

Μάσκα σε μαύρο χρώμα STD -

Χρωμιωμένο πλαίσιο μάσκας - STD

Πανοραμική ηλιοροφή □ □

Πακέτο χρώματος COLOR CONCEPT □ □

Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμιωμένες - STD

Εσωτερικό "Active satin black" με υφασμάτινη επένδυση STD -

Εσωτερικό "Ambition grey" με υφασμάτινη επένδυση - -

Εσωτερικό "Style black" ή "Style stone beige" ή "Style Jeans blue" 
με υφασμάτινη επένδυση - STD

Τριάκτινο τιμόνι με τηλεσκοπική ρύθμιση STD STD

Τριάκτινο τιμόνι με διακοσμητικές επενδύσεις χρωμίου - -

Πίνακας οργάνων με φινίρισμα χρωμίου - STD

Πακέτο "CHROME/SILVER" (στοιχεία χρωμίου σε λαβή 
επιλογέα ταχυτήτων, βάση επιλογέα ταχυτήτων, χειριστήρια 
συστήματος κλιματισμού, αεραγωγοί, χειρολαβές θυρών, κουμπί 
απελευθέρωσης χειρόφρενου)

- STD

Πακέτο "Leather Piano Black" (δερμάτινη επένδυση με 
διακοσμητικά στοιχεία χρωμίου στο τριάκτινο τιμόνι πολλαπλών 
λειτουργειών ηχοσυστήματος & τηλεφώνου, στην λαβή του 
χειρόφρενου, και στον επιλογέα ταχυτήτων) 

□ STD

"MFA" (πίνακας οργάνων με οθόνη πολλαπλών ενδείξεων - 
υπολογιστής ταξιδίου)

□ STD

Oθόνη υγρών κρυστάλλων ''ΜΑΧΙ DOT'' □ STD

Active Style

Aσφαλεια

ESC με ABS, MSR, ASR, EDL, HBA & XDS+ STD STD

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρεια Hill Hold  (μόνο για 
εκδόσεις με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων)

STD 
(μόνο σε DSG)

STD 
(μόνο σε DSG)

Πίσω δισκόφρενα 
STD

(μόνο για 1.0 TSI 110HP)
STD 

(εκτός 1.0 ΜΡΙ)

Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός & 
αερόσακοι κεφαλής τύπου κουρτίνας 

STD STD

Αερόσακος συνοδηγού με λειτουργία απενεργοποίησης STD STD

Eμπρόσθιοι προβολείς Η7 με φώτα ημέρας & πινακίδα κυκλ/ρίας 
με φωτισμό LED

□ STD

"EASY LIGHT ASSISTANT" (αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων, 
λειτουργία "COMING/LEAVING HOME")

□ STD

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (ΤPM) με 
προειδοποιητική λυχνία

STD STD

Περιοριστής ταχύτητας - STD

Ρυθμιζόμενες καθ' ύψος ζώνες ασφαλείας μπροστινών καθισμάτων, 
τριών σημείων με προεντατήρες

STD STD

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τα πίσω καθίσματα STD STD

Προειδοποίηση ζωνών ασφαλείας για όλους τους επιβάτες STD STD

Κάθισμα με προστασία αυχένα STD STD

Προσκέφαλα εμπρός ρυθμιζόμενα καθ' ύψος STD STD

Τρίτο προσκέφαλο πίσω STD STD

Αυτόματη ενεργοποίηση αλάρμ σε περίπτωση απότομης 
επιβράδυνσης

STD STD

Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου "Front Assist" (με 
σάρωση εμπρός και αυτόματο φρενάρισμα)

□ □

Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού ''Driver Alert'' - □

Υποδοχή παιδικού καθίσματος "ISOFIX" στις πίσω θέσεις STD STD

Προβολείς ομίχλης εμπρός □ STD

Πίσω φως ομίχλης STD STD

Τρίτο φως φρένων STD STD

Active Style

Αποθηκευτικοί χώροι στο εσωτερικό τμήμα των μπροστινών θυρών STD STD

Αποθηκευτικός χώρος στις πλάτες των πίσω καθισμάτων - STD

Κουτί αποθήκευσης στον χώρο αποσκευών, αριστερό τμήμα - STD

Κεντρική κονσόλα με παροχή ρεύματος 12V , ποτηροθήκη και χώρο 
αποθήκευσης STD STD

Θήκη γυαλιών οράσεως - STD

Θήκη για στυλό STD STD

Θήκη γιλέκου ασφαλείας STD STD

Υποδοχή για μπουκάλια χωρητικότητας 1,5 λίτρου στον αποθηκευτικό 
χώρο των εμπρός θυρών & 0,5 λίτρου στον αποθηκευτικό χώρο των 
πίσω θυρών

STD STD

Ντουλάπι αποθήκευσης στην πλευρά του συνοδηγού - κλειστού τύπου STD STD

Δίχτυα αποθήκευσης στο πλευρικό τμήμα των μπροστινών καθισμάτων - STD

Πακέτο λειτουργικότητας (κουτί αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα 
οδηγού, άγκιστρα για τσάντες και 2ο κουτί αποθήκευσης στον χώρο 
αποσκευών, φώτα ανάγνωσης για τις μπροστινές θέσεις και φωτιστικά 
σώματα για τις πίσω, τέσσερις αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής, 
καθρέφτης make-up στην πλευρά του οδηγού & συνοδηγού, σκιάδιο 
συνοδηγού με προειδοποίηση για την ύπαρξη αερόσακου, ντουλάπι 
αποθήκευσης συνοδηγού με φωτισμό και πορτάκι με "φρένο")

- STD

Εσωτερικός φωτισμός με έλεγχο για το κλείσιμο των μπροστινών και 
των πίσω θυρών

STD STD

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής STD STD

Φωτισμός χώρου αποσκευών (ένας λαμπτήρας) STD STD

Σημεία αγκίστρωσης στον χώρο αποσκευών (4) STD STD

Δύο αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής (οδηγού και συνοδηγού) STD STD

Φως οροφής εμπρός STD STD

Ηχητική προειδοποίηση για την παραμονή των προβολέων σε 
λειτουργία

STD STD

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων STD STD

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες (με τέσσερα προγράμματα λειτουργίας) STD STD

Πίσω υαλοκαθαριστήρας με ακροφύσια ψεκασμού νερού 
(διακεκομμένη λειτουργία) 

STD STD

Κατώφλι φόρτωσης με προστατευτική επιφάνεια STD STD

Άνοιγμα καλύμματος στομίου δεξαμενής καυσίμου με πίεση και 
δυνατότητα κλειδώματος

STD STD

Σύστημα Start & Stop STD STD

Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα στο εσωτερικό (φίλτρο) STD STD

Κάλυμμα χώρου αποσκευών STD STD

Λειτουργικοτητα

Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης STD STD

Στροφόμετρο με ψηφιακή ένδειξη ώρας STD STD

Δυνατότητα ρύθμισης τιμονιού σε δύο κατευθύνσεις STD STD

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος STD -

Κάθισμα οδηγού και συνοδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος - STD

Διαιρούμενα σε αναλογία 60:40 πίσω καθίσματα - STD

Σκιάδια, οδηγού & συνοδηγού STD STD

Active Style

Άνεση

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό (δύο αναδιπλούμενα 
κλειδιά) STD -

EASY START - κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό (δύο 
αναδιπλούμενα κλειδιά) - εκκίνηση κινητήρα δίχως κλειδί - STD

KESSY - σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος και εκκίνησης δίχως 
το κλειδί στο χέρι

- □

Cruise Control □ □

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες 
στο χρώμα του αμαξώματος

STD STD

Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα πόρτας του χώρου αποσκευών από 
την εξωτερική πλευρά

STD STD

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός STD -

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω - STD

Air conditioning STD STD

Climatronic-Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού, φίλτρο 
ενεργού άνθρακα και αισθητήρας υγρασίας

- □

Υποβραχιόνιο εμπρός - STD

Πακέτο καπνιστή STD STD

Φιμέ κρύσταλλα STD STD

Ομπρέλα κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού - STD

Προεγκατάσταση ηχοσυστήματος με τέσσερα ηχεία STD STD

Ηχοσύστημα πολυμέσων "BLUES" (ενσωματωμένη μονάδα 
αποθήκευσης, AM/FM, RDS FM, SD-Card, MP3, WMA, θύρα USB)

STD -

Ηχοσύστημα πολυμέσων "SWING" με οθόνη αφής + σύνδεση μέσω 
BLUETOOTH + έλεγχος τηλεφώνου από οθόνη ηχοσυστήματος

- STD

Ηχοσύστημα Πολυμέσων "BOLERO" με οθόνη αφής + 
σύνδεση μέσω BLUETOOTH + έλεγχος τηλεφώνου από οθόνη 
ηχοσυστήματος

- □

Λειτουργία SmartLink+ - □

Skoda Connect □ □

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ fABiA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ fABiAΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ fABiA ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ fABiA

     Δεν διατίθεται 

 □  Προαιρετικός εξοπλισμός 

 *   Η έκδοση RS διατίθεται μόνο με αμάξωμα Limo

** Η έκδοση Scout  διατίθεται μόνο με αμάξωμα Combi     

Καθώς η ŠKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά 

και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση
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Κινητηρας
Κινητήρας βενζίνης

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης, 
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης, 
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης, 
σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Κύλινδροι/Κυβισμός (κ.ε.) 3/999 3/999 3/999 3/1422

Μέγιστη ισχύς/στροφές (HP/σ.α.λ.) 75/6200 95/5000-5500 110/5000-5500 90/3000-3250 

Μέγιστη ροπή/στροφές (Nm/σ.α.λ.) 95/3000–4300 160/1500–3500 200/2000–3500 230/1750–2500

Επίπεδα εκπομπών ρύπων EU 6 EU 6 EU 6 EU 6

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95 Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95 Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95 Πετρέλαιο κίνησης

ΕπιδόςΕις

Μέγιστη ταχύτητα (χ.α.ω.) 172 185 196 182

Επιτάχυνση 0-100 χ.α.ω. (δευτ) 14,7 10,6 9,5 (9,8) 11.1

Κατανάλωση καυσίμου (1999/100/EC)

– εντός πόλης (λιτ/100 χλμ) 5,9 5,2 5,4 (5,4) 4,4 (4,4)

– εκτός πόλης (λιτ/100 χλμ) 4,4 3,9 3,9 (4,1) 3,7 (3,7)

– μικτός κύκλος (λιτ/100 χλμ) 4,9 4,4 4,4 (4,6) 3,9 (4,0)

Εκπομπές CO₂ (γραμ/χλμ) 111 101 103 (106) 104 (105)

Διάμετρος κύκλου στροφής (μ) 10,4 10,4 10,4 10.4

ΜΕταδόςη  ιςχύός

Τύπος Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση

Συμπλέκτης
Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο (Δύο 
ηλεκτροϋδραυλικοί, ομοαξονικοί συμπλέκτες 
ξηρού τύπου)

Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο (Δύο 
ηλεκτροϋδραυλικοί, ομοαξονικοί συμπλέκτες 
ξηρού τύπου)

Κιβώτιο μετάδοσης
Χειροκίνητο κιβώτιο 5 ταχυτήτων Χειροκίνητο κιβώτιο 5 ταχυτήτων

Χειροκίνητο κιβώτιο 6 ταχυτήτων (Αυτόματο 
κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων)

Χειροκίνητο κιβώτιο 5 ταχυτήτων (Αυτόματο 
κιβώτιο DSG, 7 ταχυτήτων)

Βαρός

Απόβαρο – με οδηγό 75 kg (κιλά) 1080 1110 1130 (1164) 1175 (1196)

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg (κιλά) 530 530 530 530

Συνολικό βάρος (κιλά) 1535 1565 1585 (1619) 1630 (1651)

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα (κιλά) 540 550 560 (570) 580 (590)

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα -12%  (κιλά) 800 1000 1100 1100

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 
fABiA

EΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Αμάξωμα  Εξωτερικές διαστάσεις  

Tύπος 5-θέσιο, 5-θυρο, 2 διαμερίσματα Μήκος (χιλ) 3992

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης Cw 0,316-0,326 ανάλογα με τον κινητήρα Πλάτος (χιλ) 1732

Σασί  Ύψος (χιλ) 1467

Εμπρός άξονας
Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια και 
αντιστρεπτική ράβδο Μεταξόνιο - ανάλογα με τον κινητήρα (χιλ) 2470

Πίσω άξονας Ημιάκαμπτος άξονας
Μετατρόχιο εμπρός/πίσω - ανάλογα με τον 
κινητήρα (χιλ) 1463, 1457/1457, 1451

Σύστημα πέδησης
Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού κυκλώματος σε διαγώνια 
διασύνδεση και υποβοήθηση με κενό Απόσταση από το έδαφος (χιλ) 133

– εμπρός φρένα
Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και μονό έμβολο με πλευστές 
δαγκάνες Διαστάσεις εσωτερικού

– πίσω φρένα Ταμπούρα, εναλλακτικά δισκόφρενα ανάλογα με τον κινητήρα Εγκάρσιος χώρος εμπρός/πίσω (χιλ) 1401/1386

Σύστημα διεύθυνσης
Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και κρεμαγιέρα με ηλεκτρομηχανική 
υποβοήθηση Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός/πίσω (χιλ) 1021/963

Ζάντες 5J x 14", 6J × 15" Μέγιστος χώρος φόρτωσης αποσκευών (λιτ)

Ελαστικά 175/70 R14, 185/60 R15
– χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες/αναδιπλωμένες 
πλάτες πίσω καθισμάτων 330/1150

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 45 λίτρα 
– με εφεδρικό τροχό οι τιμές είναι μικρότερες 
κατά 25 λίτρα

( ) τιμές για τον κινητήρα με αυτόματο κιβώτιο
Η χρήση καυσίμου χαμηλού αριθμού οκτανίων μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις του κινητήρα
Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς 
προειδοποίηση

Οι παραπάνω τιμές ισχύουν για
το βασικό μοντέλο χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. 
Όλοι οι κινητήρες είναι εφοδιασμένοι με το 
σύστημα Start-Stop.


