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Din ŠKODA-forhandler:

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg 
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr
for enkelte modeller). Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer
deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leverings-
betingelser og -terminer. Denne brosjyren er trykket på klorfritt 
bleket papir og er 100% resirkulerbar.

Vi tar forbehold om trykkfeil.
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Confidence isn’t just for public speaking. It’s an attitude that
steers you through life. And if you weren’t born with it, you can
always borrow it from the ŠKODA FABIA. With its sharp, an-
gular lines it’s way too bold to be shy. But its confidence isn’t
just locked in its looks. Being a thoroughbred ŠKODA
means it comes with thoughtful Simply Clever details that
add comfort to confidence. 

The FABIA is yet another example of our philosophy of
making beautifully designed cars that are as much a joy
to drive now as they were back when we started.

That’s Simply Clever. That’s ŠKODA. 

ATTENTION 
PLEASE

DESIGN
UTVENDIG



SETT FRA SIDEN
ŠKODA Fabia er like vakker
som den er dynamisk. 
Kombinasjonen av lys og
skygge understreker de
karakteristiske linjene på
siden av bilen.

PANORAMAGLASSTAK OG 
SUNSET MØRKE BAKRUTER
Panoramaglasstaket strekker seg hele
veien fra frontruten til takspoileren. Ved
behov er det mulig å dekke til med en
skjerm dersom solen blir for sterk.

SunSet (ekstra mørke ruter bak) er både
stilig for utseende på bilen, men også
behagelig for passasjerene i baksetet.

BLINKLYS
Blinklysene har nå blitt flyttet
til de utvendige speilene, noe
som hever det generelle
inntrykket av ŠKODA Fabia
enda et hakk.

SETT FORFRA
Fronten på den nye ŠKODA Fabia
utstråler styrke og selvtillit. Grillen er
utformet med vertikale ribber og
ŠKODA-merket plassert på panseret.
Tydelige og markante linjer på panseret
understreker ytterligere  bilens 
imponerende utseende.

Frontlyktene gir ett stilfull uttryk med
blant annet LED lamper for kjøring i
dagslys. Du kan også utstyre din
ŠKODA Fabia med tåkelys med 
hjørnefunksjon.

UTVENDIG DESIGN
ŠKODA Fabia vekker oppsikt, uansett hvilken
vei den svinger. Skarpe linjer og sterke kurver
skaper et attraktivt spill av lys og skygge.
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BAKLYS 
Bak på bilen finner du de kjente
C-formede baklysene, nå med
en blank sort ramme.

FABIA STASJONSVOGN
ŠKODA's velkjente designspråk er tydelig i
blant annet den krystallformede plassen for

nummerskiltet. 
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INNVENDIG
DESIGN



INTERIØRDESIGN PLASS
ŠKODA Fabia gir ekstraordinær
plass for dine barn, familie eller
venner  i baksetet. Du vil nyte

følelsen av frihet og romslighet
med panoramaglasstaket.

FOTPEDALER I RUSTFRITT STÅL
Fotpedaler i rustfritt stål er både
stilig og gir et mer sportslig preg
(ekstrautstyr).
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Du har deres oppmerksomhet. Bra. Ta de nå med inn. 
Vis at det er mer ved deg enn det som møtte deres 
beundrende øyne. Overbevis dem om at ekte skjønnhet
ligger innenfor.

INTERIØR
Like fascinerende er bilens interiør med
materiale av høyeste kvalitet og 
nøyaktig utførelse uansett hvor du ser.
Det er lagt vekt på horisontale linjer 
og en finjustert ergonomi som gjør 
interiøret i denne kompakte bilen 
komfortabel, selvsikker og 
overraskende romslig.



TILKObLINGS-
MULIGHETER



ŠKODA CONNECT:
PÅ NETT OVERALT
Det å være online hele tiden, betyr ikke bare at du har tilgang
til underholdning og informasjon, men også assistanse når du
er underveis. ŠKODA CONNECT er inngangsporten til en
verden av ubegrensede kommunikasjonsmuligheter

SOS-KNAPP 
Fabia´s tilkoblingsmuligheter 
omfatter også en egen nødtelefon-
linje. Nødsystemet aktiveres ved å
trykke på en rød knapp i taket over
forsetene. Ved en kollisjon 
opprettes nødanrop automatisk.

ONLINE
TRAFIKKINFORMASJON
Med oppdatert
informasjon får du alltid
perfekt oversikt over
kjøreturen og kan velge
den beste ruten. Du kan
også raskt tilpasse ruten
etter endringer langs
veien, som veiarbeid, 
ulykker og kø.

BENSINSTASJONER
Du kan få informasjon om
avstanden til nærmeste
bensinstasjon, hvilken type
det er og gjeldende 
drivstoffpriser. Denne 
informasjonen vises i 
sanntid. Bilens drivstoff-
type registreres og vises
automatisk.

VÆR
Få den siste værmeldingen
for stedet der du er eller er
på vei til. Du kan vise
detaljerte prognoser, blant
annet nedbørsprognoser
og advarsler.

ŠKODA CONNECT
Det unike ŠKODA CONNECT-grensesnittet omfatter to typer
tjenester. Mens Infotainment Online leverer navigasjon og 
informasjon i sanntid, fokuserer Care Connect på hjelp og 
sikkerhet og legger til rette for ekstern tilgang og kontroll
over bilen. Den har også en veihjelp-tjeneste for alle 
situasjoner der du har behov for det.

KJØREDATA
Gir deg informasjon om reisen, som 
gjennomsnittlig forbruk, gjennomsnitts-
hastighet, kjørelengde og kjøretid. Du kan
se personlige kjøredata og enkelt få en
oversikt over alle turene dine.

PARKERINGSPOSISJON 
Husker du ikke akkurat hvor du parkerte,
kan du få opp bilens plassering direkte på
mobiltelefonen – både adresse, klokke-
slett og dato for parkering vises.
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ŠKODA SURROUND SOUND SYSTEM
Forvandle bilen til et konserthall. Utviklet i samarbeid
med et ledende audiomerke, ŠKODA Surround Sound
System benytter seks høyttalere. Spesiell programvare
kan i tillegg benytte to virtuelle høyttalere i front og
bak. Systemet kan også lage en virtuell, men likevel
imponerende subwoofer  (ekstrautstyr).

*   På nettsidene våre finner du mer informasjon om SmartLink+, blant annet bruksbetingelser og informasjon om kompatibilitet.
** Detaljert informasjon er tilgjengelig på Apple .co/ios/CarPlay og Android.com/Auto.
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AMUNDSEN / BOLERO 
Amundsen navigasjonssystem (avbildet) har en 6,5" stor berøringsskjerm og to SD-kort innganger.
Amundsen leveres med kart forhåndsinstallert på det ene SD-kortet. (ekstrautstyr). 

Bolero radio gir deg en rekke muligheter. Den har en 6.5" berøringsskjerm i farger, DAB+, USB/
Aux-in tilkobling, Apple connectivity, SD-kort inngang og Bluetooth. Perfekt lydkvalitet er 
garantert gjennom ŠKODA Surround Sound System (ekstrautstyr).

HJERTET I DITT
DIGITALE UNIVERS
Gjør smarttelefonen din smartere. Introduser den 
til din andre kjærlighet, din bil. Lær dem å snakke
samme språk. Gå hvor som helst. Vær hvem som
helst. Gjør hva som helst. Men hold alt synkronisert.

SMARTLINK+
Med SmartLink+-systemet (ŠKODA Connectivity-pakke som
støtter MirrorLink®, Apple CarPlay** og Android Auto**) kan
du trygt bruke telefonen via bilens infotainmentsystem mens
du kjører. I tillegg er alle apper på telefonen som er sertifisert
som trygge for bil, kompatible med MirrorLink®, Apple Car-
Play eller Android Auto. SmartLink+-systemet omfatter også
SmartGate-funksjoner som lar deg koble smarttelefonen til
bilen via WiFi og få tilgang til kjøredata som kjøreøkonomi,
kjøredynamikk og serviceinformasjon.*





MER ORGANISERT 
ENN POST-IT LAPPER

HANSKEROM
Det låsbare hanskerommet i dashbordet
har plass nok til en 1-liters flaske.

Holder for parkeringslapp 
Når du trenger å vise en
parkeringsbillett på et synlig
sted er løsningen enkel. Fabia
er utstyrt med en holder for
parkeringslapper under front-
ruten.

OPPBEVARINGSROM FOR SOLBRILLER
Dette praktiske oppbevaringsrommet over
det innvendige speilet er lett tilgjengelig for
føreren og passasjeren i forsetet.

MIDTARMLENE FORAN
For makismal kjørekomfort. Armlenet skjuler
også et rom for oppbevaring av små gjenstander.
Kan enkelt vippes bakover når det ikke er i bruk
(ekstrautstyr).

Gjør det enklere. Finn de små tingene som gjør en stor
forskjell. Kall det å rette oppmerksomheten mot detaljer.
Eller som vi kaller det, Simply Clever.
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HOLDER UNDER SOLSKJERMEN
Under solskjermen på førersiden
finner du en praktisk holder for
mindre dokumenter, bilder etc. 



HOLDER FOR REFLEKSVEST
Refleksvesten finner du i oppbevaringsrommet i en av dør-
lommene foran slik at den alltid er innenfor rekkevidde.

MULTIMEDIA BRAKETT
Du kan kjøre med dine personlig 
apparater, som smarttelefonen, 
lagret trygt i multimediabraketten
som befinner seg i den doble 
koppholderen i midtkonsollen.

PARAPLYBOKS
Møt regnet med et smil. Under passasjersetet
finner du nemlig en boks med en original
ŠKODA-paraply.

FLASKEHOLDERE
Oppbevaringsrommene i begge
bakdørene kan holde en 0,5-liters
flaske, mens dørene foran kan holde
en 1,5-liters flaske (avbildet).

LOMMER
Lommer på siden av
forsetene kan holde et kart,
mobiltelefon eller andre
små gjenstander.

ISSKRAPE
Denne smarte detaljen er montert
på tanklokket, og der kan du trygt
legge den tilbake selv om den er våt. 
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SKILLENETT FOR 
BAGASJEROM
Nett som skiller 
bagasjerommet fra 
passasjersetene. Kun 
for Fabia stasjonsvogn.

bAGASJEROM MED
MER PLASS ENN DU TROR

SENKET BAGASJEROMSDEKSEL
Senket bagasjeromsdeksel, festet i
nedre stilling  for transport av skjøre
gjenstander.

FLEKSIBELT OPPBEVARINGSROM
Dette praktiske tilbehøret kan brukes til
å oppbevare mindre objekter slik at de er
sikret.

FOLDEKROKER
Dine handleposer vil være trygge
fra å rulle rundt i bagasjerommet
når de festes på krokene.

KAPASITET 
Fabias romslige bagasjerom har imponerende kapasitet med
hele 330 liter når baksetene er oppe og 1150 liter når bak-
setene er nedfelt. Stasjonsvognen rommer hele 530 liter når
baksetene er oppe og 1395 liter når bakseten er nedfelt.

EKSTRA BAGASJEROMSGULV
Det ekstra bagasjeromsgulvet gjør
innlastingen enklere. Samtidig gir det en
diskré oppbevaringsplass (ekstrautstyr).

Lagre. Heng. Løft. Lås. Utvid det romslige bagasje-
rommet enda lenger med geniale detaljer.
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KESSY / EASY START
(Keyless Entry, Start and exit
System) gir deg mulighet til å
åpne/låse og starte/stoppe
bilen uten å bruke nøkkel. Du
må kun bringe nøkkelen med
deg. For nøkkelfri start og
stopp av bilen, finnes det en
knapp på rattstammen
(ekstrautstyr).

REGN- OG LYSASSISTENT
Din kjøretur vil bli enda 
tryggere og mer hyggelig nå
som du kan bruke regn- og
lysassistenten til å la slå av og
på lys, samt vindusviskere.

ELEKTRISK JUSTERBARE OG 
OPPVARMEDE UTVENDIGE SPEIL
Sidespeilene kan raskt justeres og avises.
Alt fra en bryter i døren din. 

ELEKTRISK JUSTERBARE VINDUER
Brytere for de elektriske vinduene er praktisk
plassert i dørpanelet. Hvis du velger elektrisk
justerbare bakre vinduer får du også barne-
sikringslås.

MULTIFUNKSJONSRATT
Multifunksjonsrattet i skinn er ikke bare
behagelig å holde i, men gjør også at du
kan kontrollere radio, kjørecomputer og
den tilkoblede telefonen uten å ta hånden
fra rattet.  

CLIMATRONIC KLIMAANLEGG
Det elektroniske klimaanlegget er ikke bare hardtarbeidende
under de varme sommermånedene. Det vil også sikre maksimal
komfort hele året. Takket være fuktighetsensoren vil den også
fjerne dugg på innsiden av frontruten raskt og effektivt.

KOMFORT
Oppmerksomheten din vil nå være rettet mot
komfort. Slapp av på de lengste reisen uten å bli
sliten. Ta fullstendig kommandoen i ditt liv.
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Få et ekstra par hender. La teknologien hjelpe
deg å gjøre det du liker best. Forbli i rampe-
lyset takket være assistentsystemer som
jobber i det skjulte.

FRONT ASSIST
Ved hjelp av en radar i støtfangeren foran vil Front assist
initiere et lyd/bilde signal for å varsle om en potensiell
kollisjon. Om føreren ikke reagerer vil systemet starte
oppbremsing for å minimere en mulig kollisjon.

ADAPTIV CRUISE CONTROL
Ved hjelp av et radarsystem montert i støtfanger
foran vil den adaptive cruise-kontrollen automatisk
tilpasse avstanden til biler foran. I tillegg har du
selvfølgelig vanlig cruise control funksjoner for å
holde konstant fart.

TRETTHETSVARSLER
Tretthetsvarsleren evaluerer styringsbevegelsene
på rattet ved hastigheter over 65 km/t. Avviker
styringsbevegelsene fra det som er normalt, noe
som kan indikere at føreren er trøtt, vil kjøre-
computeren varsle sjåføren at det oppfordres til
å ta en pause.

RYGGEKAMERA
For enklere parkering, kan du utstyre
bilen din med ryggekamera. Kameraet
viser området bak bilen og viser med
markeringslinjer bilens bredde. Bildet
vises på navigasjonssystemets skjerm
og kamera leveres kun sammen med
parkeringssensorer.

ASSISTENT-
SySTEMER
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Ta sjanser, men ikke mens du kjører. Kos deg uten
at det går utover sikkerheten. Tiltrekk deg 
all oppmerksomheten uten å tiltrekke deg noen
risiko. Ta vare på ting uten å uroe deg.

SIKKERHET
IKKE TA NOEN SJANSER

HODEKOLLISJONSPUTER
Ved aktivering danner hode-
kollisjonsputene en vegg som
beskytter passasjerene foran
og bak mot hodeskader.

KOLLISJONSPUTER FOR
FØRER OG SIDEPASSASJER
Kollisjonsputen for føreren er
integrert i rattet, mens kollisjons-
puten på passasjersiden er plassert
på dashbordet. Den kan
deaktiveres hvis et barnesete
skal monteres i forsetet.

TRE HODESTØTTER I BAKSETET
Den mest verdifulle lasten transporteres ofte i baksetet. Derfor vil
baksetepassasjerene sette pris på en tredje hodestøtte for det
midtre setet.

SIDEKOLLISJONSPUTER
Disse kollisjonsputene  beskytter
førerens og passasjerenes hofte-
og brystparti ved en sidekollisjon.
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GIRKASSER
Fabia leveres standard men
enten en 5-trinns- eller 6-trinns
manuell girkasse avhengig av
motor. Begge alternativene gir
nøyaktig og enkle girskift
takket være korte gir. For
maksimal komfort og smidighet
kan du velge DSG automat-
girkasse.

START-STOP SYSTEM
Start-/Stop systemet sparer
drivstoff ved at det automatisk
slår av motoren når den er
inaktiv. 

MOTORER
Fabia leveres med et variert utvalg av forskjellige motorer for enhver smak. Velg blant 3-sylindret eller 4-sylindret motor. 
Synonymt for alle motorer til Fabia er uansett påliteligheten og drivstofforbruket til de moderne bensinmotorene.

MOTORISERING
VALGET ER DITT
Kom deg kjapt og trygt fra A til B uten unødvendige
stopp. Oppnå dette med moderne motorer som
bruker mindre drivstoff og er mer miljøvennlig, uten
at dette går på bekostning av ytelse.
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MONTE CARLO
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TERSKELLISTER
Terskelbeskytter med Monte
Carlo logo er både dekorative

og har en beskyttende
funksjon. 

FELGER
16” Italia aluminiums-
felger i sort høyglans
er standard.

INTERIØRDESIGN
Girspakmansjetten i sort
skinn med røde sømmer.
De samme røde
sømmene finner 
du på tekstilteppene.
Midtkonsoll i rødt er en
detalj du kun finner på
Monte Carlo.

PANORAMASOLTAK
Opplev følelsen av frihet
og rom med panorama-
soltak i glass. Blir sol og
varme for plagsomt kan
panoramasoltaket
tildekkes.

Ta ŠKODA sin suksessfulle historie i Rally Monte Carlo og miks det
med stil og sportslige detaljer - resultatet er Fabia Monte Carlo.
Fabia Monte Carlo skiller seg ut først og fremt på grunn av de sorte
eksteriørdetaljene med fangere og kanalskjørt i sportslig look, men
også på grunn av det store panoramasoltaket som er standard. 

SPORTSLIG INTERIØR
Sportsseter i grått, sort og rødt
er standard. Det samme er det
behagelige 3-eikers sportsrattet
i perforert skinn

EKSTERIØRDESIGN
De sorte eksteriørdetaljene er speilkapper,
frontgrill, nedre del av kanalskjørtene,
diffusor bak og leppe under frontspoiler
foran. Monte Carlo logo er plassert diskrét
på B-stolpen. Sun Set mørke ruter bak og
panoramasoltak er standard på ŠKODA
Fabia Monte Carlo.

ŠKODA FAbIA
MONTE CARLO
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Finn nye utfordringer. Prøv nye idrettsgrener. Kjør til
ukjente steder. ŠKODA Fabia ScoutLine stasjonsvogn er
en bil skapt for store opplevelser. ScoutLines barske
utseende er ikke bare robust, men beskytter også bilen
og karosseriet når du kjører utenfor asfalterte veier.

EKSKLUSIVT DESIGN
ScoutLine skiller seg fra vanlig
Fabia stasjonsvogn med en mer
robust frontfanger i sort og sølv.
Tåkelys er standard.

SETT BAKFRA
Også bakfanger med integrert
diffusor leveres i samme
robuste utseende. Sølv farge.

OFFROAD KARAKTÉR
Hjulbuer og kanaler beskyttes av grå/sorte lister og
kanalskjørt. Takrails i krom utførelse er standard.

ŠKODA FAbIA
SCOUTLINE

BRAGA
17" Braga anthracite
aluminiumsfelg
(ekstrautstyr).

CLUBBER
17" Clubber 
aluminiumsfelg
(ekstrautstyr).

ROCK 
16" Rock 
aluminiumsfelg
(standard).
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ACTIVE AMbITION

AMBITION BLÅTT INTERIØR
Piano hvit dekor

ACTIVE SORT INTERIØR

ACTIVE SORT INTERIØR

AMBITION GRÅTT INTERIØR
Light Brushed dekor

Active utgaven inkluderer sorte dekorative elementer på dørhåndtak,
ventilasjonsrammer og rammen rundt instrumentpanelet.

Ambition utgaven inkluderer dekorative kromelementer på dørhåndtak,
ventilasjonsrammer, rammen rundt instrumentpanelet og detaljer på rattet. 
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SPORTS-
SETER

STyLE

SPORTSSETERSTYLE BEIGE INTERIØR
Piano Black dekor

SPORTSSETERSTYLE SORT INTERIØR
Dark Brushed dekor

De eksklusive sportssetene i en spesiell utforming understreker
den dynamiske og sportslige karakteren av bilen. De er tilgjengelige
som ekstrautstyr på Ambition og Style.

Style utgaven inkluderer dekorative krom elementer. Du kan velge
mellom en rekke setetrekk og dekorlister. 
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5
0 51

V
al
g

V
al
g

ALUMINIUMSFELGER

17" CAMELOT ALUMINIUMSFELG

16" ROCK ALUMINIUMSFELG

17" CLUBBER ALUMINIUMSFELG 16" ANTIA SØLV ALUMINIUMSFELG17" SAVIO SØLV ALUMINIUMSFELG
Gjelder kun Monte Carlo

15" MATO ALUMINIUMSFELG

16" ANTIA HVIT ALUMINIUMSFELG

14" STÅLFELGER MED FLAIR 

HJULKAPSEL

16" ANTIA SORT ALUMINIUMSFELG
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TEKNISKE DATA
FABIA 

MOTOR
Antall sylindre/slagvolum (cm3)

Maks. effekt ved o/min

Maks. dreiemoment ved o/min

Tilfredsstiller utslippskrav

Drivstoff

KJØREYTELSER
Topphastighet (km/t)

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

Drivstofforbruk 99/100**

– Bykjøring (l/100 km)

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

– Blandet kjøring (100 km)

CO2 -utslipp (g/km)

NOx (mg/km)

Vendediameter (m)

KRAFT-
OVERFØRING
Type

Clutch

Girkasse

VEKT
Egenvekt uten fører (kg)

Nyttelast (kg)

Totalvekt (kg)

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

Drivstofftank (l)

Bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

                                         3/990                                                                                       3/999                                                                                     3/990                                                                                        3/990

                               60/5.000-6.000                                                                     95/ 5000-5500                                                                   110/5.000-5.500                                                                     110/5.000-5.500

                               95/3.000-4.300                                                                    160/ 1500-3500                                                                 200/2.000-3.500                                                                   200/2.000-3.500

                                           EU6                                                                                           EU6                                                                                         EU6                                                                                            EU6

                                   Blyfri bensin                                                                            Blyfri bensin                                                                          Blyfri bensin                                                                             Blyfri bensin

                                      95 ROZ*                                                                               95/91 ROZ*                                                                           95/91 ROZ*                                                                                95 ROZ* 

                                           160                                                                                            185                                                                                          196                                                                                             196

                                           15,7                                                                                           10,6                                                                                          9,5                                                                                              9,8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                            5,9                                                                                             5,2                                                                                           5,4                                                                                              5,4

                                            4,3                                                                                             3,9                                                                                           3,9                                                                                               4,1

                                            4,9                                                                                             4,4                                                                                           4,4                                                                                              4,6

                                           110                                                                                            101                                                                                          103                                                                                             106

                                           16,7                                                                                            21,1                                                                                          22,4                                                                                            21,7

                                           10,4                                                                                           10,4                                                                                         10,4                                                                                            10,4

                                   Forhjulsdrift                                                                             Forhjulsdrift                                                                           Forhjulsdrift                                                                              Forhjulsdrift

                                 Hydraulisk tørr                                                                       Hydraulisk tørr                                                                     Hydraulisk tørr                                                                 Elektrohydraulisk styrt
                                  enplateclutch                                                                          enplateclutch                                                                        enplateclutch                                                              twinkoaksial flerplateclutch

                       5-trinns manuell girkasse                                                     5-trinns manuell girkasse                                                   6-trinns manuell girkasse                                                 7-trinns automatgirkasse DSG

                                         1.005                                                                                         1.035                                                                                       1.055                                                                                          1.089

                                           530                                                                                           530                                                                                         530                                                                                            530

                                          1.535                                                                                         1.565                                                                                       1.585                                                                                          1.619

                                           540                                                                                           550                                                                                         560                                                                                            570

                                           800                                                                                         1.000                                                                                       1.100                                                                                          1.100

                                            45                                                                                              45                                                                                            45                                                                                               45

ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Karosseri Utvendige mål

Type 5-seter, 5-seters, 5-dørs inkl. bakluke Lengde/bredde (mm) 3.992/1.732

Luftmotstandskoeffisient Cw 0,316-0,325 avhengig av motorisering Høyde (mm) 1.467

Chassis Akselavstand (mm) avhengig av motorisering 2.470

Foraksel McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag Sporvidde foran/bak (mm) 1.463; 1.457 / 1.457; 1451

Bakaksel Compound Link-bakaksel Bakkeklaring (mm) 141/118 (sportsuderstell)

Bremser Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker Innvendige mål

– foran Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper Innvendig bredde foran/bak (mm) 1.401/1.386

– bak Trommelbremser alt. skivebremser avhengig av motorisering Effektiv bredde foran/bak (mm) 1.021/963

Styring Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo Bagasjeromsvolum (l)

Felger 5.0J x 14"; 6,0J x 15" avhengig av motorisering U/reservehjul, med baksete slått opp/ned 330/1.150

Dekk** 175/70 R14; 185/60 R15 avhengig av motorisering Med reservehjul er størrelsen redusert med 25 l.

1.0 MPI/60 hk
44 kW

1.0 TSI/95 hk
70 kW

1.0 TSI/110 hk
81 kW

1.0 TSI/110 hk
81 kW

    *   Noe redusert effekt ved bruk av bensin med lavere oktantall.
  **   Avhengig av utstyrsomfanget.
  ( )   Gjelder biler med automatgirkasse.

Alle tall gjelder for standard modell uten ekstrautstyr.
Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.
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ØVRIGE SPESIFIKASJONER
Karosseri Utvendige mål

Type 5-seter, 5-seters, 5-dørs inkl. bakluke Lengde/bredde (mm) 4.257/1.732

Luftmotstandskoeffisient Cw 0,302-0,309 avhengig av motorisering Høyde (mm) 1.467

Chassis Akselavstand (mm) avhengig av motorisering 2.470

Foraksel McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag Sporvidde foran/bak (mm) 1.463; 1.457 / 1.457; 1451

Bakaksel Compound Link-bakaksel Bakkeklaring (mm) 135

Bremser Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker Innvendige mål

– foran Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper Innvendig bredde foran/bak (mm) 1.401/1.386

– bak Trommelbremser alt. skivebremser avhengig av motorisering Effektiv bredde foran/bak (mm) 1.021/967

Styring Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo Bagasjeromsvolum (l)

Felger 5.0J x 14"; 6,0J x 15" avhengig av motorisering U/reservehjul, med baksete slått opp/ned 530/1.395

Dekk** 175/70 R14; 185/60 R15 avhengig av motorisering Med reservehjul er størrelsen redusert med 25 l.

TEKNISKE DATA
FABIA STASJONSVOGN

MOTOR
Antall sylindre/slagvolum (cm3)

Maks. effekt ved o/min

Maks. dreiemoment ved o/min

Tilfredsstiller utslippskrav

Drivstoff

KJØREYTELSER
Topphastighet (km/t)

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

Drivstofforbruk 99/100**

– Bykjøring (l/100 km)

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

– Blandet kjøring (100 km)

CO2 -utslipp (g/km)

NOx (mg/km)

Vendediameter (m)

KRAFT-
OVERFØRING
Type

Clutch

Girkasse

VEKT
Egenvekt uten fører (kg)

Nyttelast (kg)

Totalvekt (kg)

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

Drivstofftank (l)

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

                                                          3/999                                                                                                                      3/990                                                                                                                        3/990

                                                95/ 5.000-5.500                                                                                                  110/5.000-5.500                                                                                                    110/5.000-5.500

                                                160/ 1.500-3.500                                                                                                 200/2.000-3.500                                                                                                   200/2.000-3.500

                                                            EU6                                                                                                                         EU6                                                                                                                           EU6

                                                    Blyfri bensin                                                                                                           Blyfri bensin                                                                                                             Blyfri bensin

                                                     95/91 ROZ*                                                                                                            95/91 ROZ*                                                                                                                95 ROZ* 

                                                             187                                                                                                                           199                                                                                                                            199

                                                            14,9                                                                                                                           9,6                                                                                                                              9,9

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                             5,2                                                                                                                            5,4                                                                                                                              5,5

                                                             3,9                                                                                                                            3,9                                                                                                                              4,1

                                                             4,4                                                                                                                            4,4                                                                                                                             4,6

                                                             101                                                                                                                           103                                                                                                                             107

                                                             21,1                                                                                                                          22,4                                                                                                                            21,7

                                                            10,4                                                                                                                          10,4                                                                                                                            10,4

                                                     Forhjulsdrift                                                                                                           Forhjulsdrift                                                                                                             Forhjulsdrift

                                                  Hydraulisk tørr                                                                                                      Hydraulisk tørr                                                                                                 Elektrohydraulisk styrt
                                                   enplateclutch                                                                                                         enplateclutch                                                                                             twinkoaksial flerplateclutch

                                         5-trinns manuell girkasse                                                                                   6-trinns manuell girkasse                                                                                 7-trinns automatgirkasse DSG

                                                           1.059                                                                                                                        1.079                                                                                                                          1.113

                                                            485                                                                                                                          485                                                                                                                            485

                                                           1.544                                                                                                                       1.564                                                                                                                         1.598

                                                            560                                                                                                                          570                                                                                                                            590

                                                          1.000                                                                                                                       1.100                                                                                                                          1.100

                                                             45                                                                                                                             45                                                                                                                              45

1.0 TSI/95 hk
70 kW

1.0 TSI/110 hk
81 kW

1.0 TSI/110 hk
81 kW

    *   Noe redusert effekt ved bruk av bensin med lavere oktantall.
  **   Avhengig av utstyrsomfanget.
  ( )   Gjelder biler med automatgirkasse.

Alle tall gjelder for standard modell uten ekstrautstyr.
Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.


