
 
 

 

 

HATCHBACK 

1.0 TSI/81 kW (110 KM) 63 670 59 670  

1.0 TSI/81 kW (110 KM) DSG 68 670 64 670  

 

* Teraz przy zakupie ŠKODY Fabia Black możesz otrzymać upust w wysokości 4 000 zł oraz w standardzie pakiet przeglądów 4 lata  

(lub do 60 000 km) o wartości 2 400 zł. W przypadku rezygnacji z pakietu przeglądów możesz otrzymać dodatkowy upust  

w wysokości 1 000 zł. Pakiet przeglądów jest niedostępny dla samochodów z instalacją LPG. W przypadku zakupu wersji z instalacją 

gazową LPG upust wynosi 2 500 zł. Liczba samochodów dostępnych w promocji „Wyprzedaż rocznika 2017” ograniczona. Oferta 

limitowana i obowiązuje do odwołania. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 

**Możesz otrzymać dodatkowy upust gdy pozostawisz Twoje dotychczasowe auto w rozliczeniu. O szczegóły oraz warunki oferty zapytaj 

sprzedawcę 

*** Cena dotyczy instalacji LPG z wlewem gazu w nakładce tylnego zderzaka. Dopłata do instalacji z wlewem gazu pod pokrywą wlewu 

paliwa to 250 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. 

**** Prezentowana miesięczna rata to wartość brutto dla ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% (okres kredytu 48 miesięcy, wkład własny 20%, 

wysokość finalnej raty określona w umowie) oraz netto dla ŠKODA Leasing Niskich Rat 1% (okres leasingu 36 miesięcy, opłata wstępna 

10%, wysokość finalnej raty określona w umowie). ŠKODA Kredyt Niskich Rat 1% - Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) 

wynosi 4,30%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) to 52 813 zł, całkowita kwota do zapłaty 59 713 zł, oprocentowanie 

zmienne 0,72%, całkowity koszt kredytu 6 901 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 1 253 zł, ubezpieczenie komunikacyjne na 1. rok 2 090 zł, 

ubezpieczenie spłaty kredytu 3 558 zł), 48 miesięcznych rat równych po 666 zł; rata finalna 27 755 zł. Kalkulacja została dokonana na 

dzień 17.07.2017 na reprezentatywnym przykładzie. Oferta na wybrane modele ŠKODY z rocznika 2017 przy skorzystaniu z ubezpieczenia 

komunikacyjnego i ubezpieczenia spłaty kredytu oferowanych przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Niniejsza informacja 

nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Dostępność i warunki produktu mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa 

umowa. 
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 Twój dealer ŠKODA 

ŠKODA FABIA BLACK EDITION  
WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2017 
 
 

 

ŠKODA Fabia Black Edition jak w 

ABONAMENCIE 
Już od 597 zł/mc**** 

PAKIET  
 0 WARTOŚCI 2400 ZŁ 
W  

 

Nie płacisz za obowiązkowe przeglądy (robociznę, 
oryginalne części i materiały eksploatacyjne 
zgodne z planem serwisowym) przez pierwsze 
4 lata lub do osiągnięcia przebiegu 60 000 km. 

 

www.skoda-auto.pl/nowafabia 

TERAZ MOŻESZ OTRZYMAĆ* 

Co sprawia, że auto przyspiesza dynamicznie? 

Wcale nie duża pojemność skokowa czy moc, a wysoki i szybko 

dostępny moment obrotowy – właśnie ten parametr warto 

szczególnie wziąć pod uwagę podczas zakupu samochodu. 

 

Dzięki turbosprężarce silniki TSI dysponują bardzo 

wysokim momentem obrotowym dostępnym  

szybko i w szerokim zakresie obrotów. 

Więcej o silnikach TSI na www.poznaj-tsi.pl 

  

POZNAJ 
 

ZNACZENIE MOMENTU 
OBROTOWEGO 
 

POZNAJ 
 

 

 

INSTALACJĘ Landi Renzo 
 

dla 1.0 TSI za 

 
Przełącz się na oszczędzanie, dzięki instalacji LPG 

zaprojektowanej specjalnie dla ŠKODY Fabia. 

3150 zł*** 

 

Dodatkowy upust 1500 zł 

przy odkupie Twojego auta** 

Upust do 4 000 zł i 

pakiet przeglądów w standardzie* 
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Infotainment Online – przyjemna podróż! 
Dostępny dla nawigacji Amundsen  
 
 W Twojej ŠKODZIE mapy zaktualizują się automatycznie dzięki połączeniu z Internetem, a interesujące 

Cię miejsca  (POI) wyszukasz głosowo (wskazane funkcjonalności są dostępne dla nawigacji Columbus). 
 Wybrane stacje paliw wyświetlą Ci się wraz z cenami paliw, a parkingi – z ilością wolnych miejsc. 
 Masz dostęp do wiadomości online, pogrupowanych w poszczególnych kategoriach. 
 Możesz zapoznać się z najaktualniejszymi prognozami pogody. 
 Cel podróży, trasę oraz interesujące Cię miejsca (POI) możesz zaplanować za pomocą komputera lub 

smartfona i przesłać do swojej ŠKODY. 

Usługi Infotainment Online dostępne bezpłatnie przez 
pierwszy rok, z możliwością przedłużenia na kolejne lata 
poprzez portal ŠKODA Connect. 

Poznaj funkcjonalności Care Connect i Infotainment 
Online łączące nową ŠKODĘ Fabia z urządzeniami 
zewnętrznymi i Internetem. Za ich pomocą 
zwiększysz bezpieczeństwo własne oraz pasażerów, 
ułatwisz sobie życie i uprzyjemnisz podróż. 

Care Connect  
Wyposażenie opcjonalne 

 Połączenie alarmowe - automatycznie i natychmiastowo wzywa pomoc (za pośrednictwem centrum 
alarmowego), gdy dojdzie do groźnej kolizji uruchamiającej systemy bezpieczeństwa. 

 Manualne połączenie alarmowe - ułatwia wezwanie pomocy; można je uruchomić w przypadku 
zagrożenia życia lub zdrowia 

 Wezwanie pomocy drogowej (ŠKODA Assistance) – w razie potrzeby skróci i usprawni wezwanie 
pomocy serwisowej. 

 Raport o statusie pojazdu - zachowuje historię wyświetlanych ostrzeżeń. 
 Planowanie wizyty w serwisie - informuje automatycznie wybrany przez Ciebie serwis o zbliżającym 

się obowiązkowym przeglądzie, a serwis skontaktuje się z Tobą, aby umówić dogodny termin wizyty. 
 Połączenie z Infolinią ŠKODY - za pośrednictwem jednego przycisku umożliwia połączenie z 

konsultantem SKODA, który odpowie na Twoje pytania dotyczące samochodu. 
 Lokalizacja miejsca postoju samochodu* - pomoże odnaleźć Ci auto np. na parkingu galerii handlowej 

poprzez Twój smartfon lub komputer. 
 Ostrzeżenie o przekroczeniu obszaru przebywania auta* - otrzymasz, gdy Twoja ŠKODA przekroczy 

granice ustalonego obszaru, w zdefiniowanym przez Ciebie przedziale czasowym. 
 Informacja o uruchomieniu alarmu* - wyśle powiadomienie o aktywacji alarmu antykradzieżowego 

wprost na Twojego smartfona. 
 Powiadomienia o przekroczeniu prędkości* - zostaniesz poinformowany, gdy osoba której użyczyłeś 

swoją ŠKODĘ, przekroczy ustalony przez Ciebie limit prędkości. 
 Sygnał dźwiękowy (klakson) i światła awaryjne* - możesz  włączyć i wyłączyć zdalnie. 
Z wybranych funkcjonalności Care Connect można skorzystać po zarejestrowaniu konta na portalu klienta  
skoda-connect.com/portal/ oraz po zainstalowaniu aplikacji mobilnej ŠKODA Connect na smartfonie. 

*Funkcjonalności dostępne przez pierwszy rok od zakupu samochodu. 

Pobierz aplikację 
ŠKODA Connect 
na urządzenie 

mobilne 
(Android/iOS) 

 ŠKODA Connect 
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BEZPIECZEŃSTWO (5 gwiazdek w teście Euro NCAP) 
Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy oraz pasażera z przodu    

Kurtyny powietrzne    

Dezaktywacja czołowej poduszki powietrznej pasażera z przodu    

ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, TPM    

XDS+ – rozbudowana elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego    

MULTICOLLISION BRAKE – hamulec antykolizyjny    

ACS – system pokolizyjny    

HHC – System wspomagania ruszania pod wzniesienia (standard dla DSG)    350 
Hamulce tarczowe z tyłu    

FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowani    1 200 
DRIVER ALERT – funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy    200 
Trzypunktowe przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości mocowania oraz z pirotechnicznymi 
napinaczami   

 

Trzy trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z tyłu    

Immobiliser   

Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach kanapy tylnej    

       BĄDŹ EKO 
Funkcja Start-Stop i odzyskiwania energii    

Podpowiedź zmiany biegu    

       ZAWIESZENIE 
Sportowe zawieszenie  (prześwit zmniejszony o ok 15 mm)   

 
 

       
WIDOCZNOŚĆ 
Reflektory projektorowe ze światłami do jazdy dziennej LED9    

Spryskiwacze reflektorów przednich    550 
Przednie światła przeciwmgielne    

Przednie światła przeciwmgielne z funkcją CORNER    450 
Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej    150 
EASY LIGHT ASSIST – czujnik zmierzchu (Comming home, Leaving home)     
LIGHT AND RAIN ASSIST – czujnik zmierzchu i deszczu, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne 
(Comming home, Leaving home, Tunnel light) 

   900 

Wycieraczki przedniej szyby AERO z regulacją częstotliwości pracy    

Skrobaczka do szyb (w pokrywie wlewu paliwa)    

       KOMFORT 
Elektromechaniczne wspomaganie kierownicy    

Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy    

Fotel kierowcy z regulacją wysokości    

Fotel pasażera z regulacją wysokości    250 
Podłokietnik przedni ze schowkiem    500 
Komputer pokładowy    

Wyświetlacz Maxi-dot     
Klimatyzacja automatyczna Climatronic z czujnikiem wilgotności i automatycznie ściemniającym się lusterkiem 
wstecznym   

  

Zdalnie sterowany centralny zamek (2 składane kluczyki)    

EASY START – bezkluczykowe uruchamianie i wyłączanie silnika (przycisk start/stop zamiast stacyjki)    850 
KESSY – bezkluczykowy dostęp do samochodu i uruchamianie silnika    1 600 
Alarm    950 
Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne    

Elektrycznie sterowane szyby przednie    

Elektrycznie sterowane szyby tylne    750 
Podgrzewane fotele przednie    900 
Ogranicznik prędkości    

Tempomat    650 
ADAPTIVE CRUISE CONTROL – aktywny tempomat    2 750 
Czujniki parkowania z tyłu     
Czujniki parkowania z przodu    1 300 
Kamera cofania    1 100 
Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu    
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Uchwyt na kwity parkingowe    

Schowek przed pasażerem z przodu – oświetlony, z miejscem na butelkę 1,0 l    

Schowki w drzwiach przednich    

Schowek pod fotelem kierowcy    

Uchwyt z parasolką pod fotelem pasażera    

Uchwyty na 1,5 l butelkę w drzwiach przednich    

Uchwyty na 0,5 l butelkę w drzwiach tylnych    

Schowek na kamizelkę odblaskową    

Kieszenie w tylnej części oparć foteli przednich    

2 siatki na bokach oparć foteli przednich    

Konsola centralna z gniazdkiem 12 V    

Pakiet dla palących (popielniczka z przodu, zapalniczka)2    150 
Pakiet SIMPLY CLEVER I (zestaw siatek oraz elastyczna listwa mocująca w bagażniku, uchwyt na multimedia, 
pojemnik na odpadki)3   

 300 

Pakiet SIMPLY CLEVER II (zestaw siatek oraz elastyczna listwa mocująca w bagażniku, popielniczka z przodu, 
zapalniczka, pojemnik na odpadki)3   

 350 

Haczyki na zakupy w przestrzeni bagażowej     

Schowek w bagażniku (nad lewym nadkolem)    

Przegroda wnęki nadkola – z lewej strony    

Oświetlenie części bagażowej – 1 lampka    

Mocowanie pod montaż zestawu siatek    

Składana pokrywa nad przestrzenią bagażową    

Siedzisko tylnej kanapy niedzielone, oparcie składane i dzielone    

    
 

  
AUDIO I KOMUNIKACJA 
Škoda Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu    

DAB + ( funkcja odbioru programów radiowych w formie cyfrowej)    450 
Radio BOLERO (kolorowy ekran dotykowy 6,5", Bluetooth, RDS FM, wejście SD, USB, AUX-in)4     
Nawigacja AMUNDSEN (kolorowy ekran dotykowy 6,5”, Bluetooth, RDS FM, wejście SD, USB, AUX-in)4, usługa 
Infotainment Online – 1 rok   

 2 050 

Care Connect (połączenie alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku; poszerzony 
zakres komunikacji serwisowej, zdalny dostęp do samochodu – 3 lata)  

 1650 

SmartLink+1 5    700 
Obsługa głosowa    100 
Zawarty w SmartLink+, MirrorLinkTM jest dostępny do wybranych modeli smartfonów. Prawidłowe działanie MirrorLink i SmartGate uzależnione jest od 
odpowiednich ustawień i oprogramowania urządzenia mobilnego. Tylko wybrane aplikacje są przystosowane do działania z MirrorLink. O szczegóły zapytaj 
sprzedawcę.  

  
 

  
KIEROWNICE 
Trójramienna skórzana sportowa kierownica wielofunkcyjna (radio + telefon) z elementami chromowanymi, 
dekorem Piano Black oraz ozdobnym obszyciem (z małym pakietem skórzanym6)   

  

     

STYLISTYKA 
Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi    

Przyciemniane szyby    

Sunset (tylne szyby boczne oraz szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia)     

Lusterka zewnętrzne czarne, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia    

Czarny dyfuzor przedni, tylny oraz nakładki na progi    

Spoiler tylny    

Czarna lakierowana ramka grilla    

Stylistyka wnętrza – Black Edition    

Panel instrumentów – Black Edition    

Emblemat na słupku B - Black Edition   

Pakiet Chrom (chromowane klamki wewnętrzne, ramki bocznych nawiewów powietrza, przycisk dźwigni hamulca 
ręcznego oraz elementy kontrolne nawiewów powietrza)  

   

Dekor Piano Black    

Czarna konsola centralna     

Ozdobne nakładki na pedały    

Dywaniki (dwa z przodu i dwa z tyłu)    

Czarne fotele sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami   

Listwy progowe   
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KOŁA 
Obręcze kół ze stopów lekkich SAVIO czarne 7J x 17"     
Zestaw naprawczy do kół7    

Zapasowe koło STALOWE dojazdowe    350 

       LAKIERY 
Lakier perłowy Czerń Magic     

       PAKIETY SERWISOWE 
Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 60 000 km8    700 
Pakiet pogwarancyjny 2 lata, do 120 000 km8    1 300 
Pakiet przeglądów 4 lata, do 60 000 km8    

Pakiet przeglądów 4 lata, do 120 000 km8    2 500 

           
1 

zawiera MirrorLinkTM 
7 samochody wyposażone w opcjonalne koło zapasowe nie posiadają 

2 wyklucza pakiet Simply Clever I i Pakiet Simply Clever II  zestawu naprawczego 

3 wyklucza Pakiet dla palących; zawiera zestaw 2 siatek 8 dotyczy całkowitego przebiegu auta. Pakiet przeglądów i pakiet 
4 w przypadku radia Bolero oraz nawigacji Amundsen gniazdo USB zapewnia  pogwarancyjny nie obejmują samochodów z instalacją LPG. W przypadku 

 łączność z urządzeniami Apple. Wymaga zastosowania kabla połączeniowego, który nie  rezygnacji ze standardowego pakietu przeglądów (4 lata, do 60 tys.km) cena  

 jest dostarczany wraz z radiem  pakietu 4 lata (do 120 tys. km) wynosi 4900 zł.  
5 zawarta w SmartLink+ funkcja Mirrorlink współpracuje z systemem iOS oraz Android 4.3 lub wyższym  Szczegóły na: www.skoda-auto.pl/Pakiety-serwisowe 

6 wykonane z połączenia skóry naturalnej i ekologicznej 9 od 22 tygodnia produkcji 2016 zawiera dodatkowo oświetlenie LED tylnej 

   tablicy rejestracyjnej 

    

 
 

   

OBJAŚNIENIA      

ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego 
 

ACS - system pokolizyjny (obejmuje: automatyczne odblokowanie centralnego ESP – system stabilizacji toru jazdy 
  

   zamka, włączenie oświetlenia wewnętrznego, włączenie świateł  HBA – hydrauliczny system wspomagania awaryjnego hamowania 
   awaryjnych, odcięcie dopływu paliwa) MSR – system optymalizacji przyczepności podczas hamowania silnikiem 

ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania TPM – system kontroli ciśnienia w ogumieniu  
 

 

Dane Techniczne 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Maks. Moment 
obrotowy (Nm/obr.) 

Prędkość 
maks. (km/h) 

Przyspieszenie 
0-100 km/h (s) 

Zużycie paliwa (l/100 km)1 
Emisja CO2 

(g/km)1 
OSIĄGI 

warunki 
miejskie 

warunki 
pozamiejskie 

wartość 
uśredniona 

1.0 TSI/81 kW (110 KM) 200 / 2000-3500 196 9,5 5,4 3,9 4,4 103 
1.0 TSI/81 kW (110 KM) DSG 200 / 2000-3500 196 9,8 5,4 4,1 4,6 106 
1 Dane na podstawie świadectw homologacji typu. 
 

      Wszystkie jednostki spełniają normę emisji spalin EU6. 

 

 

 

 

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628  

i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom 

samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 

25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl. Zamieszczone informacje były aktualne w momencie oddania do druku. Zgodnie 

z dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian 

w wersjach prezentowanych w tym prospekcie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Czas promocji i liczba aut 

objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy 

wyposażenia standardowego. Cennik obowiązuje od 02.10.2017 r. do odwołania, dotyczy aut z roku modelowego 2018 wyprodukowanych w 2017 r. O szczegóły zapytaj sprzedawcę    

www.skoda-auto.pl 

 


