
FABIA
ŠKODA



IEVADS 4

ĀRĒJAIS IZSKATS 6 

INTERJERS 14 

SAVIENOJAMĪBA  18

SIMPLY CLEVER 24 KOMFORTS  32

DROŠĪBA  36

VEIKTSPĒJA 42

MONTE CARLO 46

SCOUTLINE 50 

PERSONALIZĒŠANA 54 

AKSESUĀRI 66

TEHNISKIE DATI 74



Šī ŠKODA ir kārtējais pierādījumus mūsu vēlmei radīt 
skaistas automašīnas, ar kurām šodien ir tikpat aizraujoši 
braukt kā tad, kad mēs tikai sākām.

UZMANĪBU, 
LŪDZU!
Pārliecība nav tikai skatuves mākslinieku īpašība. Tā ir 
attieksme, kas pavada mūs visas dzīves garumā. Un, ja Tev tā 
nav iedzimta, Tu vari to aizņemties no jaunās ŠKODA Fabia. 
Apveltīta ar asām un precīzām dizaina līnijām tā ir pārāk 
izteiksmīga, lai būtu kautrīga. Taču tās pašpārliecību pauž ne 
tikai dizains. Būdama pilntiesīga ŠKODA, tās raksturs ir 
papildināts ar neskaitāmām, lielākām un mazākām, Simply 
Clever detaļām, kas šai pārliecībai piešķir arī komfortu.

Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.



     ĀRĒJAIS 
IZSKATS
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SĀNSKATS
FABIA ir vienlīdz skaista un 
dinamiska. Virsbūvi raksturo 
asas līnijas un spēcīgs siluets, 
ko pavada pievilcīga gaismas 
un ēnas saspēle.

, 

PANORĀMAS JUMS UN SUNSET 

FABIA pievilcību iespējams vēl vairāk 
izcelt ar panorāmas stikla jumtu, kas 
stiepjas visā automašīnas garumā no 
priekšējā stikla līdz aizmugurējam 
jumta spoilerim. Un, kad nepieciešams 
jūs varat arī aizsegt stiklu no 
iekšpuses, lai pasargātu sevi no saules 
stariem. Papildu privātuma sajūtu 
Jums sniegs arī SunSet aizmugurējo 
stiklu tonējums, kas pasargās no 
saules stariem un svešiem skatieniem.

PAGRIEZIENU RĀDĪTĀJI
Ārējo sānu spoguļu uzlikās 
iebūvētie pagriezienu 
rādītāji paspilgtina kopējo 
iespaidu par FABIA.

SKATS NO PRIEKŠPUSES 
Automašīnas priekšējā daļa izstaro 
spēku un pārliecību. Kristāla šķautnes 
priekšējo lukturu stiklu lejasdaļā atklāj 
dizaina izcilību, kas aizgūta no 
Bohēmijas stikla meistariem. 

Augstākajā aprīkojuma līmenī 
priekšējie lukturi aprīkoti ar LED dienas 
gaitas gaismām. Jūs varat papildus 
aprīkot FABIA arī ar miglas lukturiem 
ar līkumu izgaismošanas funkciju.

ATKLĀJ SLEPENOS 
PIELŪDZĒJUS
Neizrādies, pievērs sev uzmanību dabiski. Sāc 
ar iespaidīgu apģērbu, lai apkārtējiem aizraujas 
elpa. Piesaisti uzmanību visur, kur dodies. Uz
katra soļa iegūsti arvien jaunus slepenos 
pielūdzējus.
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AIZMUGURĒJIE LUKTURI 
Automašīnas aizmugurējā 
daļā toni nosaka 
aizmugurējie lukturi ar 
spīdīgi melnu ietvaru un jau 
labi pazīstamo C formas 
izgaismojumu.

FABIA COMBI 
Combi versija pierāda, ka forma un 

saturs var sadzīvot arī zem viena jumta. 
Tās asās, skaidrās līnijas prasmīgi 
apslēpj nepārspējami plašo telpu 

iekšpusē. Skatoties uz to no jebkura 
leņķa, tai ir perfekti sabalansētas 

proporcijas, kas nebeidz pārsteigt. Tas 
ir lielisks dinamiska dizaina un 

praktiskuma apvienojuma piemērs, ko 
uzsver arī funkcionālie un vienlaikus 

elegantie jumta reliņi.
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PIECDESMIT 
JAUTRĪBAS NOKRĀSAS
Jums no dzimšanas ir dots radošuma 
muskulis. Izvingriniet to. Īpaši hečbeka versijai 
radītā ColourConcept koncepcija sniedz plašas 
jūsu FABIA personalizēšanas iespējas. 
Izvēlieties jumtu, sānu spoguļus un diskus 
baltā, sudraba vai melnā krāsā, un saskaņojiet 
tos ar harmonisku virsbūves krāsu.

CANDY WHITE UNI AR MELNU 
COLOUR CONCEPT

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC 
AR MELNU COLOUR CONCEPT

QUARTZ GREY METALLIC
AR SUDRABA KRĀSAS COLOUR CONCEPT

PACIFIC BLUE UNI
AR SUDRABA KRĀSAS COLOUR CONCEPT

RALLYE GREEN METALLIC AR 
MELNU COLOUR CONCEPT

RACE BLUE METALLIC
AR BALTU COLOUR CONCEPT

MAGIC BLACK METALLIC
AR SUDRABA KRĀSAS COLOUR CONCEPT

ColourConcept ir pieejams tikai hečbeka 
versijai. Lai iegūtu pilnu krāsu kombināciju 
sarakstu, lūdzu, apmeklējiet mūsu mājaslapu.



INTERJERS
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Jūs esat pievērsuši viņu uzmanību. Labi. 
Tagad ievediet viņus iekšā. Parādiet, ka 
Jums ir kas vairāk par to, kas jau lika viņu 
skatieniem sastingt. Pārlieciniet viņus par 
to, ka īstais skaistums nāk no iekšienes.

ATBRĪVO SAVU 
IEKŠĒJO PĀRLIECĪBU

INTERJERA DIZAINS
FABIA nodrošina aizraujošu interjeru, 
kurā dominē kvalitatīvi materiāli un 
apdares precizitāte it visur, kur jūs 
paskatāties. Uzsvars ir likts uz 
horizontālām līnijām un smalki 
pielāgotu ergonomiku, kas padara šo 
kompakto interjeru ērtu, 
pašpārliecinātu un pārsteidzoši 
ietilpīgu.

VAIRĀK TELPAS
Jūs noteikti izbaudīsiet 

brīvības sajūtu, ko 
sniedz panorāmas 

stikla jumts. 

PEDĀĻU UZLIKAS
Metāla pedāļu uzlikas 
ir ne tikai stilīgas, bet 
arī uzlabo vadītāja 
ērtības.



SAVIENOJAMĪBA
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ŠKODA CONNECT: 
PAŅEM TIEŠSAISTES 
PASAULI SEV LĪDZI
FABIA ļauj jums būt savienotiem, lai arī kur jūs dotos. Būt 
pilnībā un vienmēr tiešsaistē nozīmē ne tikai piekļuvi izklaidei 
un informācijai, bet arī atbalstu ceļā. ŠKODA CONNECT ir 
jūsu vārti uz savienojamības iespējām bez robežām.

SOS POGA
FABIA savienojamības sistēma 
ietver SOS zvanu. Šī ārkārtas 
sistēma tiek aktivizēta, 
nospiežot sarkano pogu uz 
automobiļa griestiem. Ja 
notiek negadījums, zvans tiek 
veikts automātiski.

TIEŠSAISTES 
SATIKSMES 
INFORMĀCIJA
Vienmēr izvēlieties 
labāko maršrutu: aktuālā 
informācija sniedz jums 
perfektu pārskatu par 
katru braucienu. Tā ļauj 
arī reaģēt uz jauniem 
satiksmes pavērsieniem, 
piemēram, ceļu 
remontiem, avārijām vai 
sastrēgumiem. 

DEGVIELAS UZPILDES 
STACIJAS
Jūs varat noskaidrot 
attālumu, degvielas 
uzpildes stacijas veidu un
aktuālās degvielas cenas. 
Šī informācija tiek 
attēlota reālā laikā. 
Automobiļa degvielas 
veids tiek noteikts 
automātiski, un jūs 
saņemat tikai jūs 
interesējošo informāciju.

LAIKAPSTĀKĻI 
Detalizēta prognoze un 
jaunākā laikapstākļu 
informācija par jūsu 
atrašanās vietu vai 
galamērķi, ieskaitot 
nokrišņu prognozi un 
brīdinājumiem..

ŠKODA CONNECT
Unikālā ŠKODA CONNECT saskarne ietver divas 
pakalpojumu kategorijas. Tiešsaistes informācijas un 
izklaides sistēma sniedz informāciju reālā laikā, bet  
Care Connect nodrošina atbalstu un uzlabo drošību, 
ļaujot attālināti piekļūt automobiļa vadībai. Tā 
piedāvā palīdzību situācijās, kurās tas var būt 
nepieciešams.

BRAUKŠANAS DATI
Informācija par jūsu braucienu, piemēram, 
vidējais degvielas patēriņš, vidējais ātrums, 
nobrauktais attālums un brauciena laiks tiek 
nosūtīts attālinātam serverim. Jūs varat 
aplūkot savu personisko braucienu 
informāciju un iegūt pārskatu par visiem 
braucieniem.

PARKOŠANĀS POZĪCIJA 
Iegūstiet precīzu savas automašīnas 
atrašanās vietas informāciju lielās 
stāvvietās no jebkuras vieteas, norādot 
adresi, laiku un datumu, kad 
noparkojāties, savā mobilajā telefonā.



AMUNDSEN / BOLERO
Amundsen navigācijas sistēma (attēlā) un Bolero radio, ko 
iespējams vadīt ar 6.5" skārienjutīgu displeju, aprīkoti ar USB 
Aux-in pieslēgvietu, SD karšu lasītāju cimdu nodalījumā, 
Bluetooth un ŠKODA Surround. Ierīces var arī tikt 
izmantotas, lai vadītu automobiļa izvēlni. Amundsen sistēma 
ir aprīkota ar SD karti ar kartēm. SmartLink un DAB 
(digitālā radio uztveršana) pieejami papildaprīkojumā.

VAIRĀKUZDEVUMU REŽĪMS, KAS 
NEATGĀDINA UZDEVUMUS

Iemāci savam viedtālrunim darīt vairāk. 
Iepazīstini to ar vēl kādu savu aizraušanos, savu 
automašīnu. Lieciet tiem sarunāties vienā 
valodā. Dodies visur. Kļūsti par jebko. Dari visu, 
ko vēlies. Un visas tavas dzīves būs 
sinhronizētas.
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ŠKODA SURROUND
Pārvērtiet savu automobili amfiteātrī. Izstrādāta sadarbībā 
ar vadošajiem audio tehnikas zīmoliem, ŠKODA Surround 
skaņas sistēma ir aprīkota ar sešiem skaļruņiem. 
Pateicoties īpašam programmnodrošinājumam, iespējams 
pievienot vēl divus virtuālos skaļruņus priekšā un 
aizmugurē. Sistēma atveido, lai arī virtuālu, tomēr 
iespaidīgu zemo frekvenču skaļruņa skanējumu.  

* Apmeklējiet mūsu mājaslapu, lai
uzzinātu par SmartLink+ 
lietošanas noteikumiem un 
savietojamību.

MY ŠKODA LIETOTNE
Šis ir Pols, interaktīvais 
MyŠKODA lietotnes asistents 
(Android un iOS sistēmām), 
kurš var būt noderīgs 

visdažādākajās ikdienas situācijās. 
Piemēram, Jūs varat izmantot to, lai 
piekļūtu sava automobiļa informācijai vai lai 
gūtu padziļinātas zināšanas par vadības 
procesiem un uzzinātu, ko nozīmē jūs 
interesējošais indikatora signāls utt. Pols 
spēj arī sazināties ar jūsu personisko 
kalendāru, un ne tikai neļaus jums aizmirst 
par tikšanos, bet arī ieteiks, kā uz to 
visērtāk nokļūt.

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu (ŠKODA savienojamības paketi 
ar MirrorLink®, Apple CarPlay un Android Auto atbalstu) 
automobiļa informācijas un izklaides sistēma ļauj 
vadītājam droši lietot telefonu brauciena laikā. Turklāt 
visas uzstādītās lietotnes, kas ir sertificētas 
izmantošanai automobilī ir savietojamas ar MirrorLink®, 
Apple CarPlay vai Android Auto. SmartLink+ sistēma 
ietver arī SmartGate funkciju. Tā ļauj jums savienot 
viedtālruni ar automobili, izmantojot WiFi, lai piekļūtu 
interesantai informācijai par jūsu braucienu, piemēram, 
degvielas patēriņa datiem, braukšanas dinamikai vai 
servisa informācijai.*





TURĒTĀJS SAULESSARGĀ 
Jūs varat izmantot turētāju 
saulessargā (vadītāja pusē), lai 
nofiksētu čeku, fotogrāfiju vai 
dokumentus, kuri jums var būt 
nepieciešami pa rokai.
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ORGANIZĒTĀK 
NEKĀ LĪMLAPIŅAS

CIMDU NODALĪJUMS
Slēgtā cimdu nodalījumā 
priekšējā panelī atradīsies vieta 
arī 1 litra pudelei.

STĀVVIETAS KVĪŠU 
TURĒTĀJS
Kad stāvvietas kvīts 
jānovieto redzamā vietā aiz 
vējstikla, risināums ir 
vienkāršs. Automašīna ir 
aprīkota ar stāvvietas kvīšu 
turētāju.

SAULESBRIĻĻU NODALĪJUMS 
Jūsu stilīgās saulesbrilles ir 
pelnījušas savu īpašu vietu. 
Saulesbriļļu nodalījums atrodas virs 
atpakaļskata spoguļa.

PRIEKŠĒJAIS ELKOŅBALSTS
Priekšējais elkoņu balsts, kurā 
atrodas sīklietu nodalījums uzlabo 
komfortu gan vadītājam, gan 
priekšējam pasažierim. 

Pārzini dzīves viltības. Rīkojies pārdomāti. Atrodi 
noderīgus sīkumus, kas rada lielu atšķirību. Pievērs 
uzmanību detaļām, vai arī, kā mēs to saucam, Simply 
Clever.
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ATSTAROJOŠĀS VESTES NODALĪJUMS
Atstarojošās vestes nodalījumi priekšējās 
durvīs Jums vienmēr būs pa rokai, kad 
nepieciešams.

MULTIMEDIJU IERĪŠU 
IELIKTNIS
Jūs varat droši novietot savas 
multimediju ierīces, piemēram, 
viedtālruni dubultajā dzērienu 
turētājā iestiprināmā ieliktnī 
viduskonsolē.

LIETUSSARGA NODALĪJUMS
Atverams nodalījums nelieliem 
priekšmetiem atrodams zem 
abiem priekšējiem sēdekļiem.

NODALĪJUMI PRIEKŠĒJĀS DURVĪS 
Īpaši ērts un noderīgs ir 1,5l pudeļu 
turētājs, kas atrodas tajā pašā durvju 
kabatā, kurā ir ievietojams arī 
izņemamais papīrgrozs.

KABATIŅAS
Uzglabāšanas kabatiņās 
sēdekļu atzveltņu iekšējās 
malās  var ērti ievietot 
karti, mobilo telefonu vai 
citas sīklietas.

LEDUS SKRĀPIS
Zaļš ledus skrāpus degvielas 
tvertnes vāciņa iekšpusē vienmēr 
būs pa rokai, kad tas nepieciešams, 
turklāt tā nekad nebūs problēma, 
ka ledus skrāpis paliks mitrs. 
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NODALOŠAIS TĪKLS
Nodalošais tīkls Combi 
versijā atdala bagāžas 
nodalījumu no pasažieru 
vietām un uzlabo to 
drošību, pārvadājot 
priekšmetus bez bagāžas 
nodalījuma pārsega. 

LIETAS JŪSU 
LIETĀM

PLAUKTS
Nostiprināts zemākajā pozīcijā 2 augstumos 
novietojams bagāžas nodalījuma plaukts hečbeka 
versijā ļauj ētri pārvadāt trauslākus priekšmetus.

ELASTĪGS BAGĀŽAS STIPRINĀJUMS 
Šis parocīgais piederums ērti noturēs 
nelielus priekšmetus savā vietā.

ATLOKĀMI BAGĀŽAS ĀĶI
Jūsu iepirkumu maisi būs 
droši nofiksēti uz āķiem un 
neslīdēs pa nodalījumu.

IETILPĪBA
Jaunās Fabia ietilpīgais bagāžas nodalījums ir patiešām 
iespaidīgs: hečbeka versijā tas ir 330 litrus liels ar 
paceltiem un 1 150 litrus liels ar nolaistiem 
aizmugurējiem sēdekļiem, savukārt combi versijā tie ir 
530/1 395 litri. Dažādu izmēru tīklu sistēma palīdzēs 
jums uzturēt nodalījumu kārtībā un novērsīs 
priekšmetu slidināšanos pa to.

DUBULTĀ BAGĀŽAS 
NODALĪJUMA GRĪDA
Šis īpašais piederums combi versijā 
ļauj novietot bagāžas nodalījuma 
grīdu līdz ar ielādes malu, kas palīdz 
vieglāk ievietot bagāžu, truklāt zem 
tās izveidots arī slēpts nodalījums. 

Ieliec. Pakarini. Pacel. Aizslēdz. Pagarini jau 
tā ietilpīgo bagāžas nodalījumu vēl vairāk 
ar pārdomātiem risinājumiem, kas 
atvieglos tavu dzīvi.



KOMFORTS
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KESSY / EASY START
Automašīnu iespējams aprīkot 
ar KESSY (bezatslēgas 
iekļūšanas, iedarbināšanas un 
aizslēgšanas sistēmu) vai ar 
vienkāršāku tās versiju Easy 
Sart. Start/stop poga 
bezatslēgas dzinēja 
iedarbināšanai un izslēgšanai 
atrodas uz stūres kolonnas. 

GAISMAS UN LIETUS SENSORI 
Jūsu braucieni būs vēl drošāki un 
patīkamāki, atstājot gaismu 
ieslēgšanu un izslēgšanu un 
vējstikla tīrītāju darbību lietus un 
gaismas sensoru ziņā.

ELEKTRISKI REGULĒJAMI UN APSILDĀMI SĀNU 
SPOGUĻI
Sānu spoguļi ir viegli un ātri pielāgojami un apsildāmi vai 
notīrāmi no aizsvīšanas, sēžot sēdeklī, pat neatverot logu.

ELEKTRISKI VADĀMI LOGI
Priekšējo sānu logu vadības pogas ir ērti 
novietotas durvju apdarē. Ja izvēlaties arī 
aizmugurējo sānu logu elektrisko vadību, Jums 
būs pieejams arī bērnu drošības slēdzis.

MULTIFUNKCIONĀLĀ STŪRE
Pievilcīgā ādas multifunkcionālā stūre ir 
ne tikai patīkama taustei, bet arī ļauj 
jums vadīt radio, Maxi DOT un pieslēgto 
viedtālruni.

CLIMATRONIC GAISA KONDICIONIERIS
Elektronisks gaisa kondicionieris ne tikai intensīvi strādā 
karstajos vasaras mēnešos. Tas arī nodrošina maksimālu 
komfortu jekburos laika apstākļos un, pateicoties mitruma
sensoram, novērš vējstikla aizsvīšanu.

IZBAUDIET 
PRIEKŠROCĪBAS
Ievelciet elpu. Izbaudiet ērtības gluži tāpat kā 
apkārtējo uzmanību. Atpūtieties pat garu 
braucienu laikā. Kontrolējiet savu dzīvi līdz 
vissmalkākajām detaļām, bet darot to, izskatieties 
dabiski.



DROŠĪBA
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Palīdzīgas rokas nekad nav liekas. Ļaujiet 
tehnoloģijām palīdzēt Jums darīt to, kas Jūs 
aizrauj. Un Jums vienmēr viss izdosies, 
pateicoties neredzamiem sargenģeļiem.

PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS
Izmantojot priekšējā bamperī Iebūvētu radaru, priekšējais 
asistents ieslēdz audio/vizuālu brīdinājuma signālu uz Maxi 
DOT, lai brīdinātu par tuvojošos sadursmi. Ja vadītājs 
nereaģē, sistēma bremzē automobili, lai samazinātu 
iespējamās sadursmes sekas.

ADAPTĪVĀ KRUĪZA KONTROLE
Bez jau ierastajām kruīza kontroles 
funkcijām, izmantojot iradaru 
priekšējā bamperā, adaptīvā kruīza 
kontrole, ieturēs drošu distanci ar 
priekšā braucošu transportlīdzekli.

VADĪTĀJA AKTIVITĀTES ASISTENTS
Vadītāja aktivitātes asistents novērtē datus no 
stūres pastiprinātāja sensoriem, lai noteiktu 
vadītāja noguruma pazīmes. Ja tas notiek, Maxi 
DOT displejā tiek parādīts brīdinājums, kas 
iesaka vadītājam piestāt un atpūsties.

ATPAKAĻSKATA KAMERA
Izbaudiet ērtāku parkošanos, 
aprīkojot savu automobili ar 
atpakaļskata kameru bagāžas 
nodalījuma vāka rokturī. Tā attēlo 
aizmugurē pieejamo vietu ar 
robežlīnijām, kas norāda uz 
automobiļa platumu.

JŪSU DROŠĪBAS 
ĀRPAKALPOJUMS
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Riskējiet, tikai ne braucot. Izskatieties stilīgi, 
neskopojoties ar drošības aprīkojumu. Pievērsiet sev 
apkārtējo uzmanību nevis lieki riskējiet. Kontrolējiet, 
saglabājot mieru.

KRĀJ KOMPLIMENTUS 
NEVIS RISKUS

GAISA DROŠĪBAS SPILVENI 
Automašīnas 
standartaprīkojumā ir seši 
gaisa drošības spilveni, kas 
nodrošina maksimālu drošību 
vadītājam un pasažieriem. * To 
skaitā galvas, priekšējais, un 
priekšējie sānu gaisa drošības 
spilveni..

PRIEKŠĒJIE GAISA 
DROŠĪBAS SPILVENI
Vadītāja gaisa drošības 
spilvens atrodas stūrē, bet 
pasažiera - priekšējā panelī. 
Ja nepieciešams, pasažiera 
gaisa drošības spilvenu 
iespējams atslēgt, 
piemēram, ja uz priekšējā 
sēdekļa atrodas bērnu 
sēdeklītis.

TREŠAIS GALVAS BALSTS
Visvērtīgākais parasti tiek pārvadāts aizmugurē. 
Pasažieri, kas sēž automašīnas aizmugurē novērtēs 
iespēju aprīkot sēdekļus ar trešo galvas balstu, kas 
paredzēts pasažierim pa vidu.

SĀNU GAISA DROŠĪBAS SPILVENI
Šie divi gaisa drošības spilveni sānu 
sadursmes gadījumā pasargās vadītāja 
un pasažieru krūšu daļu.

* Attiecas uz ES valstīm.
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PĀRNESUMKĀRBAS
Ja vēlaties baudīt jaudu pilnīgā 
komfortā, ir pieejama 7 
pārnesumu DSG (divsajūgu 
tiešās pārslēgšanās 
pārnesumkārba) transmisija. 

Vadītājiem, kas vairāk novērtē 
manuālas pārnesumkārbas 
sniegtās iespējas, izvēloties 
atbilstošu dzinēju, ir pieejamas 5 
un 6 pārnesumu manuālās 
transmisijas, kas nodrošina 
precīzu un vieglu pārslēgšanos, 
pateicoties īsiem pārnesumiem.

START-STOP SISTĒMA
Start-Stop sistēma palīdz 
taupīt degvielu automātiski 
izslēdzot dzinēju, kad nenotiek 
kustība. Jaunā Fabia turklāt 
reaģē uz dažādām 
priekšiestatītām situācijām, 
kas vēl vairāk uzlabo degvielas 
ekonomiju.  

DĪZEĻDZINĒJI
55kW, 66kW vai 77kW 

dīzeļdzinēji garantē 
vieglu darbību un 
pārsteidzošu degvielas 
ekonomiju.

BENZĪNA DZINĒJI 
Pat jauda pieejama dažādos 
izpildījumos. Mūsu piedāvājumā ir 
benzīna dzinēji ar TSI un MPI 
tehnoloģiju. Jūs varat izvēlēties 
no 44 kW, 55 kW, 70 kW vai 81 

kW jaudas versijām. 

JAUDAS NEKAD 
NETRŪKS
Pārvērtiet ielas par savu spēļu laukumu. Turpu, 
šurpu, tad vēl turpu nedaudz virāk satiksmē. 
Brauciet uz savu galamērķi un atpakaļ, apstājoties 
visur pa ceļam, kur nepieciešams. Panāciet to visu 
ar dzinējiem, kas  izmanto mazāk degvielas un ir 
videi draudzīgāki, bet ne vājāki.



 MONTE CARLO



DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Priekšējo durvju sliekšņu 

uzlikām ar Monte Carlo 
gravējumu ir gan dekoratīva, 

gan aizsargfunkcija. DISKI
Monte Carlo versija 
aprīkota ar 
pievilcīgiem 
vieglmetāla 16" 

Italia diskiem 
melnā krāsā.

STILĪGAS DETAĻAS 
Ātrumpārslēga svirai ir 
melna ādas apdare ar 
sarkanām šuvēm, kuras 
atrodamas arī uz salona 
paklājiņiem. 
Standartaprīkojumā 
iekļauta viduskonsole 
sarkanā krāsā.

PANORĀMAS STIKLA JUMTS 
Automašīnas unikālo raksturu 
pasvītro panorāmas stikla 
jumts, kas iekļauts gan 
hečbeka, gan combi versijas 
standartaprīkojumā.

ŠKODA FABIA MONTE CARLO radīts, apvienojot veiksmīgos 
ŠKODA automobiļu panākumus leģendārajā Montekarlo rallijā ar 
grāfistei raksturīgo stilu un valdzinājumu. Automobilis aprīkots ar 
īpaša dizaina melniem eksterjera elementiem, kas piešķir tam 
unikālu stilu un niknu skatienu. Ir laiks uz likmes likt visu.

SPORTA INTERJERS
Monte Carlo versijai ir 
raksturīga salona apdare 
sarkanas un melnas krāsas 
kombinācijā. Melna 3 
spieķu stūre ir rotāta ar 
sarkanām šuvēm.

ĀRĒJAIS IZSKATS
Automobilis aprīkots ar raksturīgiem 
melna dizaina sānu spoguļiem, priekšējo 
radiatora režģi, melnas ikrāsas apmalēm 
apakšējā daļā un izkliedētāju automobiļa 
aizmugurē. Uz B statņiem atrodamas 
iiMonte Carlo emblēmas. Lai vēl vairāk 
uzlabotu kopējo iespaidu, kā arī pasažieru 
ērtības, visi iiiautomobiļi ir aprīkoti ar 
SunSet aizmugurējo stiklu tonējumu. 

SARKANĀ SMOKINGA 
UZNĀCIENS
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Atrodi jaunus izaicinājumus. Izmēģini jaunus sporta 
veidus. Atklāj nezināmus ceļus. ŠKODA FABIA COMBI 
SCOUTLINE ir automobilis piedzīvojumu apavos. 
Izteiksmīgās ārienes detaļas piešķir ScoutLine versijai 
spēcīgu un aizraujošu ārieni. Tie turklāt palīz arī aizsargāt 
virsbūvi no lidojošiem objektiem, braucot pa bezseguma 
ceļiem. 

EKSKLUZĪVS DIZAINS
ScoutLine versija cita starpá aprīkota ar 
priekšējā bampera moldingu ekskluzīvā krāsā 
ar melni pelēku virsmu ar tekstūru un 
atstarojošām sudraba šķaurnēm. Mainīgos 
laika apstākļos Jūs novērtēsiet miglas lukturu 
sniegtās priekšrocības, kas šajā versijā 
pieejamas standartaprīkojumā. 

SKATS NO AIZMUGURES
Aizmugurējā bampera uzlika melni 
pelēkā krāsā ar aizsargtekstūru un 
integrētu izkliedētāju sudraba krāsā 
piešķir automobiļa aizmugurējai daļai 
īpaši spēcīgu izskatu.

BEZCEĻU RAKSTURS
Priekšējo un aizmugurējo arku paplašinājumi 
un papildu melni pelēki sānu sliekšņu 
moldingi pasvītro automobiļa unikālo 
bezceļu raksturu. ScoutLine versijas 
praktiskumu papildina jumta reliņi.

ATKLĀJIET 
NEZINĀMO

BRAGA WHEEL
17" Braga 

vieglmetāla diski
antracīta krāsā.

CLUBBER DISKI 
17" Clubber 

vieglmetāla diski.

ROCK DISKI
16" Rock 

vieglmetāla diski.
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PERSONALIZĒŠANA



ACTIVE AMBITION

AMBITION BLUE INTERJERS
Piano White dekoratīvie elementi

ACTIVE BLACK INTERJERS

ACTIVE BLACK INTERJERS

AMBITION GREY INTERJERS
 Light Brushed dekoratīvie elementi

AMBITION GREY INTERJERS
 Basket Matt dekoratīvie elementi

AMBITION BLUE INTERJERS
 Dark Brushed dekoratīvie elementi 

AMBITION RED INTERJERS
 Light Brushed décor 

Active interjera versijā iekļauti melni dekoratīvie 
elementi, piemēram, durvju rokturi, gaisa ventilācijas 
atveru režģi un mērinstrumentu paneļa rādītāju 
apmales.

Ambition versijā iekļauti hromēti dekoratīvie elementi, piemēram, 
durvju rokturi, mērinstrumentu rāmji un stūres detaļas. Jūs varat 
izvēlēties arī no plaša sēdekļu apdares un elementu krāsu kombināciju 
klāsta. Standartaprīkojumā iekļauti elektriski priekšējie logi un 
augstumā regulējams vadītāja sēdeklis. 
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SPORTA 
SĒDEKĻI

ELEGANCE

SPORTA SĒDEKĻIELEGANCE BEIGE INTERJERS 
Piano Black dekoratīvie elementi 

SPORTA SĒDEKĻIELEGANCE BLACK INTERJERS 
Dark Brushed dekoratīvie elementi 

ELEGANCE BLACK INTERJERS 
Basket Matt dekoratīvie elementi 

ELEGANCE BLUE INTERJERS 
Dark Brushed dekoratīvie elementi 

ELEGANCE BLUE INTERJERS 
Piano White dekoratīvie elementi 

Īpašā dizaina ekskluzīvie sporta sēdekļi pasvītro 
Jūsu automašīnas dinamisko raksturu. Tie ir 
pieejami Ambition un Elegance aprīkojuma 
versijās kā papildaprīkojums.

Elegance interjera versijā arī iekļauti dekoratīvi hroma 
elementi. Jūs varat izvēlēties no plaša sēdekļu apdares un 
elementu krāsu kombināciju klāsta. Standartaprīkojumā 
pieejama Easy Start sistēma, gaisa kondicionieris, Blues 
radio, vadītāja un priekšējā pasažiera sēdekļu augstuma 
regulēšana, ādas stūre.
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DISKI

17" CAMELOT vieglmetāla diski

16" ROCK vieglmetāla diski

17" CLUBBER vieglmetāla diski

15" MATONE vieglmetāla diski

16" ANTIA vieglmetāla diski sudraba krāsā

15" MATO vieglmetāla diski

16" ANTIA vieglmetāla diski baltā krāsā

15" tērauda diski ar DENTRO uzlikām

16" ANTIA vieglmetāla diski sarkanā krāsā

14" tērauda diski ar FLAIR uzlikām

16" ANTIA vieglmetāla diski melnā krāsā
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DURVJU SLIEKŠŅU UZLIKAS
Dekoratīvās sliekšņu uzlikas ar alumīnija ielaidumiem 
pasvītro automašīnas unikālo dizainu un pasargā 
sliekšņus no mehāniskiem bojājumiem.

DUBĻU SARGI
Aizmugurējie dubļu 
sargi pasargā šasiju no 
dubļiem un akmeņiem. 

SLĒPJU UN SNIEGA DĒĻU KASTE
Slēdzama slēpju un sniega dēļu 
kaste ir vienlaikus praktiska, stilīga 
un droša. Tajā ietilps līdz pat 5 
pāriem slēpju vai 4 sniega dēļiem.

JUMTA RELIŅI
Jūs varat droši 
nostiprināt balstus un 
turētājus, piemēram, 
divriteņu turētāju, slēpju 
un sniega dēļu kasti uz 
pamata jumta 
stiprinājumiem.

TAVA AUTOMAŠĪNA, 
TAVS RAKSTURS
Aksesuāri nav tikai modes kaprīzi. Ar ŠKODA 
oriģinālajiem aksesuāriem jūs varat pārveidot savu 
automašīnu, paplašinot tās praktiskumu, drošību un 
funkcionalitāti, un padarīt to vairāk piemērotu jūsu 
specifiskajām vajadzībām.



16" ITALIA vieglmetāla diski sudraba krāsā

17" SAVIO vieglmetāla diski spīdīgi melnā krāsā, pulēti

16" ITALIA vieglmetāla diski baltā krāsā

17" SAVIO vieglmetāla diski matētā melnā krāsā, pulēti

16" ITALIA vieglmetāla diski melnā krāsā, pulēti
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BĒRNU SĒDEKLĪTIS 
Wavo 1-2-3 bērnu sēdeklis sniedz lielisku komfortu 
mazajiem pasažieriem vecumā no 3-12 gadiem 
(15-36 kg), turklāt tas atbilst stingrajiem Euro NCAP 
drošības standartiem.

GUMIJAS PAKLĀJIŅI
Viegli tīrāmi gumijas 
grīdas paklāji pasargā 
salonu skarbos 
laikapstākļos.

GRĪAS PAKLĀJIŅI
Augstas kvalitātes auduma 
grīdas paklāji ar Fabia 
emblēmu padara interjeru 
mājīgāku un ērtāku.

* Pieejami tikai Scoutline versijai.

17" BRAGA vieglmetāla diski antracīta krāsā*



RED&GREY PAKETE
Uzlímes uz dzinēja pārsega, jumta un bagāžas 
nodalījuma vāka, ārējie sānu spoguļi ar sarkanām 
uzlikām; ieteicamā kombinācija ar 17" matētiem 
Savio vieglmetāla diskiem sarkanā krāsā

RED&GREY PACK
Uzlīmes uz dzinēja pārsega, jumta un 
bagāžas nodalījuma vāka, melnas ārējo sānu 
spoguļu uzlikas: Ieteicamā kombinācija ar 
17" matētiem Savio vieglmetāla diskiem 
melnā krāsā

RED&GREY PACK PLUS
Uzlīmes uz dzinēja pārsega, jumta un bagāžas 
nodalījuma vāka; ārējo sānu spoguļu uzlikas 
sarkanā krāsā; priekšējā bampera spoileris, sānu 
durvju sliekšņu uzlikas, aizmugurējā bampera 
izkliedētājs un bagāžas nodalījuma vāka spoileris 
melnā krāsā; ieteicamā kombinācija ar 17" 
matētiem vieglmetāla Savio diskiem sarkanā 
krāsā

RED&GREY PAKETE PLUS
Uzlīmes uz dzinēja pārsega, jumta un bagāžas 
nodalījuma vāka; ārējo sānu spoguļu uzlikas 
sarkanā krāsā; priekšējā bampera spoileris, sānu 
durvju sliekšņu uzlikas, aizmugurējā bampera 
izkliedētājs un bagāžas nodalījuma vāka 
spoileris melnā krāsā; ieteicamā kombinācija ar 
17" matētiem vieglmetāla Savio diskiem melnā 
krāsā

Sper nākamo soli personalizēšanas iespējās. Red&Grey 
pakete pasvītros sportiskās proporcijas un piešķirs Jums 
individuālu tēlu. To ir iespējams ekskluzīvi pasūtīt baltam vai 
melnam automobilim gan hetčbeka, gan combi versijai. Mēs 
iesakām apvienot paketi ar sarkaniem vai melniem 
vieglmetāla diskiem, saskaņojot tos ar ārējiem sānu 
spoguļiem.

PAKETES PILNAIS PIEDĀVĀJUMS:

AUTOMAŠĪNA AR BALTU VIRSBŪVI

RED&GREY PAKETE:
Sarkanu un pelēku uzlīmju komplekts
Ārējo spoguļu sarkanas/melnas uzlikas

RED&GREY PAKETE PLUS: 
Sarkanu un pelēku uzlīmju komplekts
Ārējo spoguļu sarkanas/melnas uzlikas
Priekšējā bampera spoileris ar divu toņu 
krāsojumu baltā/melnā krāsā
Sānu durvju sliekšņu uzlikas, aimugurējā 
bampera izkliedētājs un bagāžas nodalījuma 
vāka spoileris melnā krāsā

RED&GREY 
PAKETE

AUTOMAŠĪNA AR MELNU VIRSBŪVI

RED&GREY PACK: 
Sarkanu un pelēku uzlīmju komplekts
Ārējo spoguļu sarkanas/melnas uzlikas

RED&GREY PACK PLUS: 
Sarkanu un pelēku uzlīmju komplekts
Ārējo spoguļu sarkanas/melnas uzlikas
Priekšējā bampera spoileris sānu durvju 
sliekšņu uzlikas, aimugurējā bampera 
izkliedētājs un bagāžas nodalījuma vāka 
spoileris melnā krāsā
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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/55 KW 1.4 TDI/66 KW 1.4 TDI/66 KW 1.4 TDI/77 kW

Benzīna dzinējs Benzīna dzinējs
Benzīna turbo dzinējs ar 
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Benzīna turbo dzinējs 
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Benzīna turbo dzinējs 
tiešo degvielas
iesmidzināšanas sistēmu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidināšanu

DZINĒJS

Cilindri/darba tilpums (cc) 3/999 3/999 3/999 3/999 3/999 3/1 422 3/1 422 3/1 422 3/1 422

Maksimālā jauda (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 55/3 000–3 750 66/3 000–3 250 66/3 000–3 250 77/3 500–3 750

Maksimālais griezes moments (Nm/min-1)      95/3 000–4 300 95/3 000–4 300 160/1 500–3 500 200/2 000–3 500 200/2 000–3 500 210/1 500–2 000 230/1 750–2 500 230/1 750–2 500 250/1 750–2 500

Emisijas norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Degviela
Benzīns
RON 95/91*

Benzīns
RON 95/91*

Benzīns
RON 95

Benzīns
RON 95

Benzīns
RON 95

Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela

VEIKTSPĒJA

Maksimālais ātrums (km/h) 160 172 185 196 196 172 182 182 193

Ieskriešanās 0–100 km/h (s) 15,7 14,7 10,6 9,5 9,8 13,1 11,1 11,1 10,1

Degvielas patēriņš 99/100 (l/100 km)

– pilsētā 5,9/5,8** 5,9/5,8** 5,2/5,1** 5,4/5,3** 5,4/5,3** 4,4/4,3** 4,4/4,3** 4,4/4,2** 4,7/4,6**

– ārpus pilsētas 4,3/4,2** 4,4/4,3** 3,9/3,8** 3,9/3,8** 4,1/4,0** 3,7/3,6** 3,7/3,6** 3,7/3,5** 4,0/3,9**

– kombinētais 4,9/4,8** 4,9/4,8** 4,4/4,3** 4,4/4,3** 4,6/4,5** 3,9/3,8** 3,9/3,8** 4,0/3,8** 4,2/4,1**

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

Apgriešanās diametrs (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

TRANSMISIJA

Piedziņas tips Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa

Sajūgs 
Hidraulisks viena diska Hidraulisks viena diska Hidraulisks viena diska Hidraulisks viena diska

Elektro-hidraulisks daudz 
disku

Hidraulisks viena diska Hidraulisks viena diska
Elektro-hidraulisks daudz 
disku

Hidraulisks viena diska

Pārnesumkārba Manuāla 5 pakāpju Manuāla 5 pakāpju Manuāla 5 pakāpju Manuāla 6 pakāpju
Automātiska 7 pakāpju 
DSG Manuāla 5 pakāpju Manuāla 5 pakāpju

Automātiska 7 pakāpju 
DSG Manuāla 5 pakāpju

SVARS

Pašmasa standarta versijā ar 75kg 
vadītāju (kg) 1 080 1 080 1 110 1 130 1 164 1 175 1 175 1 196 1 184

Kravnesība, ieskaitot vadītāju 
un papildaprīkojumu (kg)

530 530 530 530 530 530 530 530 530

Pilnā masa (kg) 1 535 1 535 1 565 1 585 1 619 1 630 1 630 1 651 1 639
Maksimālais piekabes svars bez 
bremzēm (kg) 540 540 550 560 570 580 580 590 590

Maksimālais piekabes svars ar 
bremzēm – 12% (kg)

800 1 000 1 100 1 100 1 000 1 100 1 100

Degvielas tvertnes tilpums (l) 45 45 45 45 45 45 45 45 45

TEHNISKIE DATI 
FABIA

PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA

Virsbūve Ārējie izmēri

Tips 5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi Garums/platums (mm) 3 992/1 732

Aerodinamiskā pretestība CW 0,316–0,326 atkarībā no izvēlētās dzinēja versijas Augstums (mm) 1 467

Šasija Garenbāze (mm) 2 470

Priekšējā ass McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatou Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm) – atkarībā no dzinēja versijas 1 463; 1 457/1 457; 1 451

Aizmugurējā ass Kombinētais torsiona tipa tilts Klīrenss (mm) 133

Bremžu sistēma Divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma ar vakuuma pastiprinātāju                  Salona izmēri

– priekšējās bremzes Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm) 1 401/1 386

–
aizmugurējās 
brezmes Trumuļu vai disku bremzes, atkarībā no izvēlētā dzinēja Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm) 1 021/963

Stūres iekārta Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju

Riteņu diski 5.0J x 14"; 6.0J x 15" atkarībā no izvēlētā dzinēja

Riepas *** 175/70 R14; 185/60 R15 atkarībā no izvēlētā dzinēja

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu 

atzveltnēm - paceltām/nolaistām 330/1 150

* Mazāka oktānskaitļa degvielas izmantošana var ietekmēt veiktspēju

** Attiecas uz automašīnu ar 185/60 R15 riepām ar pazeminātas rites pretestību. 
*** Automašīnu var aprīkot ar vissezonas riepām

Lai iegūtu vairāk informācijas, vērsieties pie sava autorizētā ŠKODA partnera. 

Norādītās vērtības (izņemot vērtības, kas atzīmētas ar **) attiecas uz standarta modeli bez papildaprīkojuma.        
Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

1 100

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)
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5 sēdvietas, 5 durvis, 2 nodalījumi 4,257/1,732

1,488/1,467

2,470

135

1,401/1,386

1,021/967

5.0J x 14"; 6.0J x 15" atkarībā no izvēlētā dzinēja

175/70 R14; 185/60 R15 atkarībā no izvēlētā dzinēja 530/1,395

1.0 MPI/55 kW 1.0 TSI/70 kW 1.0 TSI/81 kW 1.0 TSI/81 kW 1.4 TDI/55 KW 1.4 TDI/66 KW 1.4 TDI/66 KW 1.4 TDI/77 kW

Benzīna dzinējs

3/999 3/999 3/999 3/999 3/1,422 3/1,422 3/1,422 3/1,422

55/6,200 70/5,000–5,500 81/5,000–5,500 81/5,000–5,500 55/3,000–3,750 66/3,000–3,250 66/3,000–3,250 77/3,500–3,750

95/3,000–4,300 160/1,500–3,500 200/2,000–3,500 200/2,000–3,500 210/1,500–2,000 230/1,750–2,500 230/1,750–2,500 250/1,750–2,500

EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Benzīns
RON 95/91*

Benzīns
RON 95

Benzīns
RON 95

Benzīns
RON 95

Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela Dīzeļdegviela

175 187 199 199 175 184 184 196

14.9 10.8 9.6 9.9 13.3 11.3 11.3 10.2

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

4.4/4.3** 3.9/3.8** 3.9/3.8** 4.1/4.0** 3.7/3.6** 3.7/3.6** 3.7/3.5** 4.0/3.9**

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

111/109** 101/99** 103/101** 107/05** 104/102** 104/102** 105/103** 112/110**

10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

Manuāla 5 pakāpju Manuāla 5 pakāpju Manuāla 6 pakāpju Manuāla 5 pakāpju Manuāla 5 pakāpju Manuāla 5 pakāpju

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

530 530 530 530 530 530 530 530

1,559 1,589 1,609 1,643 1,654 1,654 1,675 1,663

550 560 570 590 590 590 600 600

800 1,000 1,100 1,100 1,000 1,100 1,100 1,100

45 45 45 45 45 45 45 45
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Maksimālais griezes moments (Nm/min-1)

DZINĒJS

Cilindri/darba tilpums (cc)

Maksimālā jauda (kW/min-1)

Emisijas norma

Degviela

VEIKTSPĒJA

Maksimālais ātrums (km/h)

Ieskriešanās 0–100 km/h (s)

Degvielas patēriņš 99/100 (l/100 km)

– pilsētā

– ārpus pilsētas

– kombinētais

CO2 izmeši (g/km)

Apgriešanās diametrs (m)

TRANSMISIJA

Piedziņas tips

Sajūgs 

Pārnesumkārba

SVARS

Pašmasa standarta versijā ar 75kg 
vadītāju (kg)

Kravnesība, ieskaitot vadītāju 
un papildaprīkojumu (kg)

Pilnā masa (kg)
Maksimālais piekabes svars bez 
bremzēm (kg)

Degvielas tvertnes tilpums (l) 45

TEHNISKIE DATI 
FABIA COMBI

Maksimālais piekabes svars ar 
bremzēm – 12% (kg)

Ārējie izmēri

Garums/platums (mm)

Augstums (mm)

Garenbāze (mm) 

Klīrenss (mm) 

Laterālā ietilpība priekšā/aizmugurē (mm)

Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm)

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējo sēdekļu 

atzveltnēm - paceltām/nolaistām

PAPILDUS SPECIFIKĀCIJA

Virsbūve

Tips

Aerodinamiskā pretestība CW 0.302–0.310 atkarībā no izvēlētā dzinēja

 Šasija

Priekšējā ass

Aizmugurējā ass

Bremžu sistēma

–

–

priekšējās bremzes 
aizmugurējās 
bremzes

Stūres iekārta

Riteņu diski

Riepas ***

Salona izmēri

Benzīna turbo dzinējs ar 
tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu

Benzīna dzinējs ar 
turbīnu un tiešās
iesmidzināšanas sistēmu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

Turbo dīzeļdzinējs ar 
augstspiediena degvielas 
iesmidzināšanu

Automātiska 7 pakāpju 
DSG

Automātiska 7 pakāpju 
DSG

Hidraulisks viena diska Hidraulisks viena diska Hidraulisks vien diska Hidraulisks viena diskaElektro-hidraulisks daudz 
disku

Elektro-hidraulisks daudz 
disku

Hidraulisks viena diska

Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa Priekšpiedziņa

Hidraulisks viena diska

Kombinētais torsiona tipa tilts

Divu-diagonālu hidraulisko loku sistēma ar vakuuma pastiprinātāju 

Trumuļu vai disku bremzes, atkarībā no izvēlētā dzinēja

Tieša zobrata-zobstieņa stūre ar elektromehānisku stūres pastiprinātāju

Ventilējami diski un viena cilindra peldošo skavu

McPherson ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm) – atkarībā no izvēlētā dzinēja 1 463; 1 457/1 457; 1 451

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

* Mazāka oktānskaitļa degvielas izmantošana var ietekmēt veiktspēju

** Attiecas uz automašīnu ar 185/60 R15 riepām ar pazeminātas rites pretestību. 
*** Automašīnu var aprīkot ar vissezonas riepām

Lai iegūtu vairāk informācijas, vērsieties pie sava autorizētā ŠKODA partnera. 

Norādītās vērtības (izņemot vērtības, kas atzīmētas ar **) attiecas uz standarta modeli bez papildaprīkojuma.        
Visi dzinēji aprīkoti ar Start-Stop sistēmu un enerģijas atjaunošanas funkciju.

Benzīna turbo dzinējs ar 
tiešo degvielas 
iesmidzināšanas sistēmu
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Jūsu ŠKODA partneris:

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai 
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa no 
jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida 
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un 
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas, 
kā arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu 
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu, 
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

JA JUMS PATIKA PAR TO LAS ĪT -  
IZTĒLOJIETIES,  KĀ BŪTU AR TO BRAUKT

PIEZVANIET MUMS, LAI PIERAKSTĪTOS 
UZ TESTA BRAUCIENU

MyŠKODA lietotne
Iepazīstiet savu personisko digitālo 
kompanjonu. Lejupielādējiet MyŠKODA ar 

POLU, interaktīvo asistentu, kurš jums 
palīdzēs ne tikai pieskatīt automašīnu, bet arī 
organizēt jūsu ikdienu.

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnīgu kontroli pār jūsu automašīnu. 

Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet 
visām nepieciešajām funkcijām jebkurā laikā, 
vienalga, vai tie būtu braukšanas dati, 
degvielas atlikums, maršruta plānošana vai pat 
vieta, kur pēdējo reizi novietojāt automašīnu.




