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Sekret młodości kryje się wewnątrz 

nas samych, w świeżym spojrzeniu 

i  w ot war to ś c i  na zmiany. 

Metamorfoza ŠKODY Fabia zaczęła 

się właśnie od wnętrza. Zachwyca 

detalami wyposażenia, które cieszą 

oko i są miłe w dotyku. Stała się 

jeszcze bardziej oszczędna, by 

przemierzać setki nowych dróg bez 

ograniczeń. Skupia uwagę swoim 

designem, zaskakującym bogactwem 

kolorystycznym i idealnymi proporcjami. 

Jest otwarta na nowe technologie, 

współpracuje śmiało ze smartfonem. 

Kieruje nią młodość, dlatego nazywamy 

ją Młodszą ŠKODĄ Fabia.
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WYGLĄD 
ZEWNĘTRZNY
Nie proś o uwagę, po prostu bądź w jej centrum. Przyciągaj 

spojrzenia, gdziekolwiek się pojawisz. 

Ostre linie i silne łuki definiują tył ŠKODY Fabia, tworząc atrakcyjną grę światła i cienia. Wyjątkowa 

stylistyka przejawia się także w ostro wyprofilowanej powierzchni, na której znajduje się miejsce 

na tablicę rejestracyjną. Mocnym akcentem z tyłu są też charakterystyczne lampy w kształcie 

litery C – w błyszczącym czarnym obramowaniu. 55



Przód Fabii to emanacja siły i pewności siebie. Grill składa się z pionowych belek, a logo umieszczono 

w widocznym miejscu na masce. Linie biegnące w dół maski jeszcze bardziej podkreślają oszałamiający 

wygląd Fabii. 

Profil Fabii to połączenie piękna i dynamiki. Światło i cień igrają wzdłuż linii bocznej i u dołu drzwi. 
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Kierunkowskazy zostały przeniesione na lusterka boczne, dzięki czemu Fabia robi jeszcze 

większe wrażenie. 

Reflektory projektorowe mają czarne wnętrze oraz światła do jazdy dziennej LED. Możesz także wyposażyć swoją Fabię w reflektory 

przeciwmgielne z funkcją Corner.

Dach panoramiczny ciągnie się od przedniej szyby aż po spoiler piątych drzwi. W razie potrzeby 

możesz zasłonić go specjalną roletą. 

9



Ułatw sobie życie. Odnajdź małe rzeczy, które robią wielką różnicę. Zacznij 

przykładać uwagę do detali. Do przemyślanych rozwiązań.

Tylne drzwi pomieszczą 0,5-litrową butelkę, 

natomiast przednie – nawet 1,5-litrową.

Obszerny schowek w desce rozdzielczej 

pomieści nawet litrową butelkę.

Uchwyt na butelkę

Schowek 

Kieszenie

Schowek na kamizelkę

W siatkach na bokach oparć przednich 

foteli zmieścisz mapę, telefon 

komórkowy i inne małe przedmioty. 

Kamizelka odblaskowa ukryta 

w drzwiach kierowcy będzie zawsze pod 

ręką.

SCHOWKIPRZESTRZEŃ

Fabia zapewnia Twojej rodzinie i przyjaciołom zaskakująco dużo miejsca na tylnych siedzeniach. 

Docenisz przestrzeń i poczucie wolności, jakie daje dach 

panoramiczny. 

Schowek na parasolkę
Oryginalny schowek na parasolkę ŠKODA znajduje się 

pod siedzeniem pasażera.

Pojemnik na odpadki
Umieszczony w drzwiach pojemnik na 

odpadki można łatwo opróżnić – wystarczy 

wymienić worek. 11



BAGAŻNIK
Przechowuj, zawieszaj, przypinaj i mocuj. Powiększ obszerny 

bagażnik jeszcze bardziej dzięki pomysłowym detalom.

Obniżenie pokrywy

Pojemność

Haczyki Elastyczna przegroda
Pokrywę przestrzeni bagażowej w wersji hatchback 

można zamontować w obniżonej pozycji, co pozwoli 

bezpiecznie przewieźć delikatne przedmioty. 

Twoje zakupy nie wysypią się z toreb, kiedy 

zawiesisz je na specjalnych haczykach.

Elastyczna przegroda pozwoli Ci 

przewieźć drobne przedmioty. 

Bagażnik to mocny punkt Fabii. 

W wersji hatchback jego pojemność 

wynosi 330 litrów, a w wersji combi 

(na zdjęciu obok) aż 530 litrów. Po 

złożeniu tylnych foteli można uzyskać 

odpowiednio 1150 i 1395 litrów.

Zestaw siatek Podwójna podłoga Siatka oddzielająca
Zestaw siatek różnych rozmiarów pomoże Ci zachować 

porządek w bagażniku i zapobiegnie przesuwaniu się 

przewożonych przedmiotów. 

Wersja combi może być wyposażona w podwójną 

podłogę bagażnika.

Opcjonalna siatka oddzielająca przestrzeń 

bagażową od pasażerskiej (wyłącznie dla combi) 

zwiększa bezpieczeństwo pasażerów podczas 

przewożenia bagażu bez rolety bagażnika.
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INFOTAINMENT 
Twój smartfon może być jeszcze bardziej smart. Poznaj go ze swoją drugą miłością – samochodem. Niech 

mówią tym samym językiem. Dokądkolwiek jedziesz, kimkolwiek jesteś, cokolwiek robisz – pamiętaj, że 

synchronizacja to podstawa.

SmartLink*
SmartLink zapewnia idealną synchronizację między samochodem 

i smartfonem. 

Dzięki SmartLink możesz korzystać z możliwości swojego 

smartfona za pośrednictwem ekranu pokładowego – np. słuchając 

muzyki czy używając kompatybilnych aplikacji.

Radio Bolero oraz nawigacja Amundsen zachwycają czytelnym 

i precyzyjnym kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 

6,5 cala. Dzięki niemu masz dostęp do multimediów oraz 

ustawień samochodu.

Bolero/Amundsen

Twój samochód może stać się prawdziwą 

salą koncertową. Opcjonalny system ŠKODA 

Surround gwarantuje szczególne wrażenia 

trójwymiarowego odsłuchu dzięki 6 głośnikom 

oraz zaawansowanemu procesorowi dźwięku.

ŠKODA Surround

Radość z jazdy nawet podczas postoju. Funkcja SmartGate zapewnia łączność ze smartfonem lub 

tabletem w celu przesyłu danych dotyczących jazdy, takich jak spalanie, osiągi lub informacje serwisowe.

SmartGate*

* SmartLink i SmartGate są dostępne do wybranych modeli smartfonów. Ich prawidłowe działanie 
uzależnione jest od odpowiednich ustawień i oprogramowania urządzenia mobilnego. 
O szczegóły zapytaj sprzedawcę.
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KOMFORT

KESSY
Klimatyzacja Climatronic

Wielofunkcyjna kierownica
Wielofunkcyjna skórzana kierownica jest nie tylko przyjemna w dotyku 

– pozwala także na sterowanie radiem, wyświetlaczem Maxi DOT i telefonem. 

LIGHT AND RAIN ASSIST
Jazda będzie jeszcze bardziej bezpieczna i wygodna 

– dzięki czujnikowi deszczu i zmierzchu, nie trzeba 

martwić się o włączanie świateł i wycieraczek.

Fabia może być wyposażona w opcję KESSY (bezkluczykowy 

dostęp i uruchamianie samochodu). Przycisk Start/Stop 

zastępuje stacyjkę i służy do uruchamiania i wyłączania 

silnika bez użycia kluczyka.

Automatyczna klimatyzacja przydaje się nie tylko latem. Zapewni 

Ci maksymalny komfort przez cały rok, a dzięki czujnikowi 

wilgotności poradzi sobie również z zaparowaną przednią szybą. 

SunSet

Kamera cofania
Kamera cofania umieszczona na 

pokrywie bagażnika pozwoli Ci cieszyć 

się jeszcze łatwiejszym parkowaniem.

Pasażerowie z tyłu docenią ochronę przed bezpośrednimi promieniami słonecznymi 

oraz większe poczucie prywatności zapewniane przez SunSet – tylne szyby o wyższym 

stopniu przyciemnienia.

Przedni podłokietnik ze 

schowkiem podwyższa komfort 

podróży i może pomieścić drobne 

przedmioty.

Przedni podłokietnik
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Fabia jest jednym z najbezpieczniejszych samochodów 

w segmencie – doskonale przeszła testy zderzeniowe 

niezależnej organizacji Euro NCAP, zdobywając aż 5 gwiazdek. 

BEZPIECZEŃSTWO

TEST 2014
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ESP to system stabilizacji toru jazdy ułatwiający 

opanowanie auta w krytycznych sytuacjach, 

np. podczas niekontrolowanego poślizgu 

na zakręcie. W Fabii został on rozbudowany 

o zaawansowaną elektroniczną blokadę 

mechanizmu różnicowego XDS+, która pomaga 

kierowcy płynnie i bezpiecznie pokonywać 

nawet ostre zakręty. ESP współpracuje także 

z hamulcem antykolizyjnym MULTICOLLISION 

BRAKE, który automatycznie hamuje samochód 

po rozpoznanej kolizji (nawet gdy kierowca 

nie naciska pedału hamulca). Zapobiega to 

kolejnemu zderzeniu lub zmniejsza prędkość, 

z jaką do niego dochodzi.

ESP

Front Assist
Front Assist to system, który mierzy odstęp 

od poprzedzającego pojazdu podczas jazdy. 

W przypadku niebezpiecznego zbliżenia się 

do niego system ostrzega kierowcę, a w razie 

zagrożenia – rozpoczyna automatyczne 

hamowanie.

Driver Alert
Driver Alert ogranicza ryzyko zaśnięcia podczas 

jazdy – system rejestruje zachowanie kierowcy, 

wykrywa jego zmęczenie i sugeruje przerwę 

w podróży. 

ASYSTENCI
Zatrudnij dodatkową parę rąk. Pozwól 

technologii pomóc Ci w jeszcze 

bezpieczniejszym prowadzeniu auta.
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POD MASKĄ
Wybór odpowiedniego silnika to jedna z kluczowych kwestii. W ostatnich latach 

wiele zmieniło się w tej dziedzinie – stosowane są lżejsze i bardziej oszczędne 

jednostki, o mniejszej pojemności, ale wysokiej wydajności (tzw. downsizing). 

Przekłada się to na mniejsze zużycie paliwa oraz niskie koszty eksploatacji. Warto 

odbyć jazdę próbą, by poznać wszystkie zalety silników ŠKODY Fabia.

Funkcja Start-Stop
Wszystkie jednostki Nowej ŠKODY 

Fabia spełniają normę emisji 

spalin EU6 i są standardowo 

wyposażone w funkcję Start- 

-Stop. Ogranicza ona zużycie 

paliwa, wyłączając silnik 

np. podczas postoju na 

czerwonym świetle.

Nowa przyjemność jazdy samochodem
Silnik TSI przyspiesza płynnie od ok. 1500 obr./min, 
dzięki czemu we wnętrzu jest cicho i rzadziej 
zmieniasz biegi. 

Wysoki moment obrotowy
To wysoki moment obrotowy sprawia, że auto 
przyspiesza dynamicznie – i właśnie ten parametr 
warto szczególnie wziąć pod uwagę podczas 
zakupu samochodu. Dzięki zastosowaniu 
turbosprężarki silniki TSI dysponują bardzo 
wysokim momentem obrotowym dostępnym 
szybko i w szerokim zakresie obrotów.

Lekkość
Silniki TSI są wyjątkowo lekkie. To ich przewaga 
nad klasycznymi silnikami wolnossącymi oraz 
napędem hybrydowym. Lekki silnik to mniejsze 
zużycie paliwa, lepsze przyspieszenie oraz 
mniejsze obciążenie elementów zawieszenia. 

Maksimum energii z każdej kropli paliwa
Silnik TSI ogranicza do minimum straty energii oraz 
paliwa. Bezpośredni wtrysk precyzyjnie je dawkuje, 
a turbosprężarka wykorzystuje energię spalin 
do poprawy wydajności i osiągów. Samochód 
odzyskuje energię z hamowania, a system  
Start-Stop wyłącza silnik, gdy jego praca nie  
jest potrzebna. Wszystko to sprawia,  
że obniżysz zużycie paliwa nawet o 20%. 

Bezpieczeństwo
Dzięki zastosowaniu turbosprężarki oraz szybkiego 
i precyzyjnego układu bezpośredniego wtrysku 
paliwa samochód szybko reaguje na zmianę 
położenia pedału gazu. Nie musisz obawiać się 
sytuacji awaryjnych lub manewru wyprzedzania.

Uniwersalność
Silniki TSI świetnie sprawdzają się w każdych 
warunkach. W mieście docenisz system Start-Stop 
oszczędzający paliwo oraz łatwość szybkiego 
nagrzewania (co jest ważne dla długotrwałej 
bezawaryjności i zmniejszenia zużycia paliwa). 
W trasie możesz jechać oszczędnie, a kiedy 
trzeba dynamicznie.

Bezproblemowa eksploatacja
Nie musisz znać się na mechanice – silnik TSI 
sam o siebie zadba. O konieczności wykonania 
przeglądu lub wymiany oleju samochód 
poinformuje Cię z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Z silnikiem TSI zawsze możesz również liczyć 
na niskie koszty eksploatacji.

Każdy znajdzie coś dla siebie
W marce ŠKODA masz do wyboru całą gamę 
silników TSI (od 1.2 TSI/85 KM do 2.0 TSI/280 KM) 
– w zależności od modelu. Dzięki temu bez trudu 
wybierzesz ŠKODĘ z TSI idealnie dostosowaną 
do swoich potrzeb, wymagań i stylu jazdy.

Dowiedz się więcej o TSI na poznaj-tsi.pl

8 ZALET
TSI

Przewodnik po silnikach ŠKODY Fabia
MPI – 3-cylindrowy silnik 
benzynowy

 › idealny do miasta

 ›  bardzo szybko osiąga 
optymalną temperaturę pracy

 › wyjątkowo oszczędny 

 ›  dostępny w 2 wariantach 
mocy: 60 i 75 KM

1.2 TSI – 4-cylindrowy 
turbodoładowany silnik 
benzynowy wyposażony 
w bezpośredni wtrysk 
paliwa

 ›  nowa generacja silnika 1.2 TSI 
z 16-zaworową głowicą oraz 
układem rozrządu napędzanym 
paskiem zębatym

 ›  idealny do jazdy mieszanej 
oraz pozamiejskiej – oszczędny 
i dynamiczny, kiedy trzeba

 ›  osiągi porównywalne 
z wolnossącymi silnikami 
o większej pojemności 

 ›  dostępny w 2 wariantach mocy: 
90 i 110 KM

 ›  wysoki moment obrotowy: 
160 lub 175 Nm

1.4 TDI – 3-cylindrowy 
turbodoładowany silnik 
diesla wyposażony 
w bezpośredni wtrysk 
paliwa common rail

 › mistrz oszczędności

 ›  sprawdzi się przy większych 
przebiegach 

 ›  dostępny w 2 wariantach 
mocy: 90 i 105 KM
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COLOR 
CONCEPT

Red Color Concept

White Color Concept

Silver Color Concept

Black Color Concept

Nie wahaj się łączyć kolorów. Pomieszaj 

czerwony z białym, żółty z czarnym 

i udowodnij, że świat nie musi czekać na 

deszcz i słońce, by zobaczyć tęczę. 

Pełna lista kombinacji 

kolorystycznych dostępna na 

stronie internetowej www.skoda-auto.pl.

Twój samochód jest jak Twój podpis. 

Dostępna wyłącznie dla wersji hatchback 

opcja Color Concept otwiera nowe możliwości 

personalizacji.
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WERSJE

Już podstawowa wersja Active zawiera pełen pakiet elementów 

podnoszących bezpieczeństwo: systemy ABS i ESP z elektroniczną 

blokadą mechanizmu różnicowego XDS+ i hamulcem 

antykolizyjnym (Multicollision Brake), poduszki bezpieczeństwa 

czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne 

i uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy. 

Ponadto bazowy wariant jest wyposażony w fotel kierowcy 

z regulacją wysokości, centralny zamek oraz elektrycznie 

sterowane przednie szyby i lusterka boczne.

Wnętrze Active Czarne

Active

Wnętrze Ambition Szare, panel Basket Matt

Wnętrze Ambition Czerwony Cayenne, dekor 

Light Brushed

Wnętrze Ambition Niebieski Jeans, panel 

Basket Matt

Wnętrze Ambition Niebieski Jeans, dekor Piano White

Wnętrze Ambition Szare, dekor Light Brushed

Szczególnie atrakcyjna jest optymalnie 

wyposażona wersja Ambition, która 

w standardzie oferuje m.in. manualną 

klimatyzację, komputer pokładowy, 

zdalnie sterowany centralny zamek, 

nowoczesne radio SWING z dotykowym 

kolorowym ekranem i reflektory 

przeciwmgielne.

Ambition
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Ekskluzywne sportowe fotele 

podkreślą dynamiczny charakter 

Twojego samochodu. Są dostępne 

jako wyposażenie dodatkowe 

w wersjach Ambition oraz Style. 

Fotele sportowe

Przednie fotele sportowe z zintegrowanymi zagłówkami

Sportowe fotele

Wnętrze Style Czarne, panel Basket Matt

Wnętrze Style Niebieski Jeans, 

dekor Piano White

Wnętrze Style Niebieski Jeans, 

panel Basket Matt

Wnętrze Style Czarne, dekor Dark Brushed

Najwyższa wersja wyposażenia Style 

gwarantuje komfort wyższej klasy: obszytą 

skórą kierownicę wielofunkcyjną, reflektory 

projektorowe ze światłami do jazdy dziennej 

LED, 15-calowe obręcze kół ze stopów lekkich, 

czujniki parkowania z tyłu i system Front 

Assistant.

Style

Wnętrze Style Beżowe, dekor Piano Black
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LAKIERY

Błękit Race metalizowany Błękit Pacific niemetalizowany

Zieleń Rallye metalizowanySrebrny Brilliant metalizowany Czerwień Rio metalizowany Biel Laser niemetalizowany

Brąz Topaz metalizowany Błękit Denim metalizowany

Biel Candy niemetalizowany

Biel Moon metalizowany Czerwień Corrida niemetalizowany

Czerń Magic perłowy Beż Cappuccino metalizowany Szary Quartz metalizowany

Atrakcyjne auto wymaga odpowiedniej oprawy 

kolorystycznej. Nowa Fabia jest dostępna 

w szerokiej gamie barw – którą wybierzesz?

Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić wiernego odbicia rzeczywistych struktur 
i kolorów ze względu na ograniczenia techniczne druku. 
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KOŁA

Obręcze kół ze stopów lekkich ANTIA WHITE 16" Obręcze kół ze stopów lekkich CAMELOT 17" Obręcze kół ze stopów lekkich CLUBBER 17" Obręcze kół ze stopów lekkich ANTIA 16" 

Niektóre ze zdjęć w tym katalogu przedstawiają Fabię hatchback z obręczami kół ze stopów lekkich 17" Savio w stylistyce czarnej błyszczącej dostępnymi w ofercie 
ŠKODA Oryginalne Akcesoria. 

Obręcze kół ze stopów lekkich ANTIA RED 16" 

Stalowe obręcze kół 15" z osłonami DENTROObręcze kół ze stopów lekkich ROCK 16" Obręcze kół ze stopów lekkich MATONE 15" Obręcze kół ze stopów lekkich MATO 15" Stalowe obręcze kół 14" z osłonami FLAIR 

Obręcze kół ze stopów lekkich ANTIA BLACK 16"
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TAPICERKI

47

Ambition Niebieski Jeans Style CzarnyActive Style Beż

Ambition Czerwony 
Cayenne

Style Niebieski JeansAmbition Szary Fotele sportowe

wiernego odbicia rzeczywistych 
techniczne druku. 

Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić 
struktur i kolorów ze względu na ograniczenia
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Połączyliśmy pełną sukcesów historię samochodów marki ŠKODA 

w legendarnym rajdzie Monte Carlo ze stylem i przepychem księstwa 

Monako – tak powstała ekscytująca ŠKODA Fabia Monte Carlo. 

Czarne elementy nadwozia zapewniają jej stylowy i zadziorny wygląd. 

Dach panoramiczny to element wyposażenia standardowego. 

Charakterystyczne elementy wyposażenia w kolorze czarnym obejmują: lusterka boczne, 

obramowanie przedniego grilla, dyfuzor przedni i tylny oraz nakładki na progi. Dla poprawy 

ogólnego wyglądu oraz komfortu pasażerów Fabia Monte Carlo została wyposażona w tylne szyby 

o wyższym stopniu przyciemnienia (SunSet). 

ŠKODA FABIA
MONTE CARLO
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Przednie listwy naprogowe z logo Monte 

Carlo pełnią funkcje zarówno dekoracyjne, 

jak i ochronne. 

Dźwignia zmiany biegów pokryta jest 

czarną skórą z czerwonymi przeszyciami, 

obecnymi także na dywanikach. Konsola 

środkowa również ma kolor czerwony. 
Wnętrze wyposażono w przednie sportowe fotele z zintegrowanymi zagłówkami oraz czerwono-czarno- 

-szarą tapicerką. Trójramienna skórzana sportowa kierownica ma ozdobne czerwone przeszycie. 

Wyjątkowy styl auta podkreślają 

standardowe obręcze kół ze stopów 

lekkich ITALIA 16" w stylistyce czarnej 

z błyszczącym obramowaniem.

Docenisz poczucie wolności i przestrzeni, które zapewnia 

dach panoramiczny. W razie potrzeby możesz go zasłonić, 

by uchronić się przed słońcem. 
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Znajdź nowe wyzwania. Spróbuj nowych sportowych aktywności. 

Wyrusz w drogę po ścieżce prowadzącej w nieznane. ŠKODA Fabia Combi 

ScoutLine to samochód przygotowany na przygody. Charakterystyczne 

zdobienia karoserii nadają wersji ScoutLine odporny outdoorowy charakter. 

Pomagają również chronić karoserię przed uszkodzeniami podczas jazdy po 

nieutwardzanej nawierzchni.

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine ma niezwykły apetyt na wspólne przygody. Jest do tego solidnie 

przygotowana, posiada wzmocnione przednie i tylne nadkola, zderzaki oraz progi.

SCOUTLINE
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AKCESORIA

Fotelik Wavo 1-2-3 zapewnia wysoki komfort 

małym pasażerom w wieku od 3 do 12 lat 

(15–36 kg), zgodnie z normami bezpieczeństwa 

Euro NCAP.

Wysokiej jakości tekstylne dywaniki z logo 

Fabii sprawią, że wnętrze samochodu 

stanie się jeszcze wygodniejsze i bardziej 

przytulne.

Łatwe do wyczyszczenia gumowe dywaniki 

chronią wnętrze samochodu w czasie 

deszczowej pogody. 

Charakterystyczny styl Fabii możesz podkreślić 17" obręczami kół ze stopów lekkich Savio w stylistyce czarnej – matowej lub 

błyszczącej. Twój samochód będzie wyglądał jeszcze bardziej efektownie, kiedy zdecydujesz się na białe 16" obręcze kół ze stopów 

lekkich Italia. Możesz także wybrać 16" obręcze kół ze stopów lekkich Italia w kolorze srebrnym lub czarnym. 

Dekoracyjne listwy naprogowe z wstawkami z aluminium 

podkreślają wyjątkowy wygląd samochodu, a także chronią 

progi przed uszkodzeniami mechanicznymi. 

Tylne osłony przeciwbłotne chronią 

podwozie przed błotem i kamieniami.

Nie ustawaj w pracy. Poprawiaj i ulepszaj swoje życie, 

aż będzie dokładnie takie, jak chcesz. Nie zadowalaj się 

zwykłymi dodatkami, wybieraj to, co naprawdę Cię odmieni. 

Zamykany na klucz kufer dachowy łączy 

praktyczność, styl i bezpieczeństwo. Mieści 

pięć par nart lub cztery deski snowboardowe. 

Do podstawowego bagażnika dachowego możesz bezpiecznie 

przymocować specjalistyczne systemy transportowe, jak uchwyt na 

rower czy kufer na narty i deski snowboardowe.
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Dane techniczne – Fabia Hatchback
Silnik 1,0 MPI/44 kW (60 KM) 1,0 MPI/55 kW (75 KM) 1,2 TSI/66 kW (90 KM) 1,2 TSI/81 kW (110 KM) 1,4 TDI CR DPF/66 kW (90 KM) 1,4 TDI CR DPF/77 kW (105 KM)

Silnik benzynowy Silnik benzynowy Turbodoładowany silnik ben-
zynowy, system bezpośredniego 

wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik ben-
zynowy, system bezpośredniego 

wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system 

bezpośredniego wtrysku paliwa 
common rail

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 3/999 3/999 4/1197 4/1197 3/1422 3/1422

Moc maks./przy obrotach (kW/min-1) 44/5000–6000 55/6200 66/4400–5400 81/4600–5600 66/3000–3250 77/3500–3750

Maks. moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min-1) 95/3000–4300 95/3000–4300 160/1400–3500 175/1400–4000 230/1750–2500 250/1750–2500

Norma emisji spalin wg 715/2007*692/2008A EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo benzyna bezołowiowa,
LO 95/91*

benzyna bezołowiowa,
LO 95/91*

benzyna bezołowiowa,
LO 95

benzyna bezołowiowa,
LO 95

olej napędowy olej napędowy

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h) 160 172 182 196 182 193

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 15,7 14,7 10,9 9,4 11,1 10,1

Zużycie paliwa wg 715/2007

– w mieście (l/100 km) 5,7 5,8 6,0 6,1 (5,8) 4,2 (4,2) 4,2

– poza miastem (l/100 km) 4,1 4,2 4,0 4,1 (4,1) 3,4 (3,6) 3,5

– w cyklu mieszanym (l/100 km) 4,7 4,8 4,7 4,8 (4,7) 3,6 (3,8) 3,8

Emisja CO2 wg 715/2007 (g/km) 106 108 107 110 (109) 93 (99) 99

Średnica zawracania (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Przeniesienie napędu

Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie

Sprzęgło Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie 

Jednotarczowe, suche,
sterowane hydraulicznie  
(Podwójne, współosiowe,

sterowane elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe, suche,
sterowane hydraulicznie (Podwójne, 

współosiowe,
sterowane elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe, suche,  
sterowane hydraulicznie

Skrzynia biegów Manualna 5-stopniowa Manualna 5-stopniowa Manualna 5-stopniowa Manualna 6-stopniowa  
(Automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 5-stopniowa  
(Automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 5-stopniowa

Masa

Masa własna (kg) 1055 1055 1109 1129 (1154) 1156 (1186) 1165

Dopuszczalna ładowność (kg) 530 530 530 530 530 530

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1510 1510 1564 1584 (1609) 1611 (1641) 1620

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks. kg) 520 520 550 560 (570) 570 (590) 580

Nadwozie 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Wymiary zewnętrzne

Współczynnik oporu powietrza CX 0,316–0,325 (w zależności od wersji silnika) Długość (mm) 3992

 Szerokość (mm) 1732

Podwozie Wysokość (mm) 1467

Zawieszenie przednie Kolumny McPherson z dolnymi wahaczami i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi (mm) 2470

Zawieszenie tylne Belka skrętna z wahaczami wleczonymi Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) (w zależności od silnika) 1441–1463/1435–1457

Układ hamulcowy Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym, dwuobwodowy  
z diagonalnym podziałem obwodów

Prześwit (mm) 133

– hamulce kół przednich Tarczowe, wewnętrznie wentylowane z zaciskami pływającymi

– hamulce kół tylnych Bębnowe lub tarczowe (w zależności od wersji i silnika) Wymiary wewnętrzne

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Szerokość na wysokości łokci z przodu/z tyłu (mm) 1401/1386

Wysokość w osi głowy z przodu/z tyłu (mm) 1021/963

Pojemność bagażnika (maks. l)

– bez koła zapasowego, z rozłożonymi/złożonymi oparciami tylnych foteli 330/1150

Pojemność zbiornika paliwa (l) 45 – z kołem zapasowym wartości są niższe o 25 l

Podane wartości są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych. 
Wymienione wartości odnoszą się do standardowego modelu bez wyposażenia dodatkowego.

 * Użycie benzyny o mniejszej liczbie oktanowej może pogorszyć osiągi silnika..

 ( )  Dotyczy wersji z automatyczną skrzynią biegów.

Nadwozie 5-miejscowe 5-drzwiowe 2-bryłowe Wymiary zewnętrzne

Współczynnik oporu powietrza CX 0,302–0,309 (w zależności od wersji i silnika) Długość (mm) 4257

 Szerokość (mm) 1732

Podwozie Wysokość bez relingów/z relingami (mm) 1467/1488

Zawieszenie przednie Kolumny McPherson z dolnymi wahaczami i stabilizatorem przechyłów Rozstaw osi (mm) 2470

Zawieszenie tylne Belka skrętna z wahaczami wleczonymi Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) (w zależności od silnika) 1411–1463/1435–1457

Układ hamulcowy Hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym dwuobwodowy  
z diagonalnym podziałem obwodów

Prześwit (mm) 135

– hamulce kół przednich Tarczowe wewnętrznie wentylowane z zaciskami pływającymi

– hamulce kół tylnych Bębnowe lub tarczowe (w zależności od wersji i silnika) Wymiary wewnętrzne

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Szerokość na wysokości łokci z przodu/z tyłu (mm) 1401/1386

Wysokość w osi głowy z przodu/z tyłu (mm) 1021/967

Pojemność bagażnika (maks, l)

– bez koła zapasowego z rozłożonymi/złożonymi oparciami tylnych foteli 530/1395

Pojemność zbiornika paliwa (l) 45 – z kołem zapasowym wartości są niższe o 25 l

Silnik 1,0 MPI/55 kW (75 KM) 1,2 TSI/66 kW (90 KM) 1,2 TSI/81 kW (110 KM) 1,4 TDI CR DPF/66 kW (90 KM) 1,4 TDI CR DPF/77 kW (105 KM) 

Silnik benzynowy Turbodoładowany silnik benzynowy 
system bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy 
system bezpośredniego wtrysku paliwa

Turbodoładowany silnik wysokoprężny 
system bezpośredniego wtrysku paliwa 

common rail

Turbodoładowany silnik wysokoprężny 
system bezpośredniego wtrysku paliwa 

common rail

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 3/999 4/1197 4/1197 3/1422 3/1422

Moc maks,/przy obrotach (kW/min-1) 55/6200 66/4400–5400 81/4600–5600 66/3000–3250 77/3500–3750

Maks, moment obrotowy/przy obrotach (Nm/min-1) 95/3000–4300 160/1400–3500 175/1400–4000 230/1750–2500 250/1750–2500

Norma emisji spalin wg 715/2007*692/2008A EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo benzyna bezołowiowa
LO 95/91*

benzyna bezołowiowa
LO 95

benzyna bezołowiowa
LO 95

olej napędowy olej napędowy

Osiągi

Prędkość maksymalna (km/h) 175 185 199 184 196

Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 14,9 11,0 9,6 11,3 10,2

Zużycie paliwa wg 715/2007

– w mieście (l/100 km) 5,8 6,0 6,1 (5,8) 4,2 (4,2) 4,2

– poza miastem (l/100 km) 4,2 4,0 4,1 (4,1) 3,4 (3,6) 3,6

– w cyklu mieszanym (l/100 km) 4,8 4,7 4,8 (4,7) 3,6 (3,8) 3,8

Emisja CO2 wg 715/2007 (g/km) 109 107 110 (109) 94 (99) 101

Średnica zawracania (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Przeniesienie napędu

Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie

Sprzęgło Jednotarczowe suche  
sterowane hydraulicznie 

Jednotarczowe suche  
sterowane hydraulicznie 

Jednotarczowe suche
sterowane hydraulicznie  
(Podwójne współosiowe

sterowane elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe suche
sterowane hydraulicznie (Podwójne 

współosiowe
sterowane elektrohydraulicznie)

Jednotarczowe suche  
sterowane hydraulicznie

Skrzynia biegów Manualna 5-stopniowa Manualna 5-stopniowa Manualna 6-stopniowa  
(Automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 5-stopniowa  
(Automatyczna 7-stopniowa DSG)

Manualna 5-stopniowa

Masa

Masa własna (kg) 1079 1133 1153 (1178) 1180 (1210) 1189

Dopuszczalna ładowność (kg) 530 530 530 530 530

Dopuszczalna masa całkowita (kg) 1534 1588 1608 (1633) 1635 (1665) 1644

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca (maks, kg) 530 560 570 (580) 590 (600) 590

Dane techniczne – Fabia Combi 

Podane wartości są danymi producenta i mogą różnić się od danych homologacyjnych. 
Wymienione wartości odnoszą się do standardowego modelu bez wyposażenia dodatkowego.

 * Użycie benzyny o mniejszej liczbie oktanowej może pogorszyć osiągi silnika..

 ( )  Dotyczy wersji z automatyczną skrzynią biegów.
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Informacje ogólne

Centrala alarmowa: 800 660 606
Numer bezpłatny, dostępny z telefonów stacjonarnych na terenie 

Polski oraz z telefonów komórkowych niektórych operatorów.

Połączenie płatne: +48 61 831 99 00

DŁUGIE LATA GWARANCJI

Twoja ŠKODA Fabia i Fabia Combi objęte są dwuletnią gwarancją 
mechaniczną oraz trzyletnią gwarancją na powłoki lakiernicze 
i dwunastoletnią gwarancją na perforację nadwozia.

ŠKODA ASSISTANCE

W RAMACH GWARANCJI

W przypadku wystąpienia usterki objętej gwarancją producenta 
pojazdu program bezpłatnej pomocy drogowej ŠKODA Assistance 
zapewni Ci poczucie bezpieczeństwa zarówno podczas podróży 
w Polsce, jak i w Europie – przez cały okres gwarancji samochodu.

Jeśli Twój samochód zostanie unieruchomiony w wyniku awarii, 
ŠKODA Assistance zagwarantuje Ci następujące bezpłatne usługi:
– próbę naprawy lub usprawnienia pojazdu na miejscu awarii,
– holowanie samochodu, jeśli naprawa na miejscu jest niemożliwa, 

a także przewóz pasażerów do najbliższego Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego ŠKODY,

– możliwie najszybsze usunięcie usterki u Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego ŠKODY w ramach obowiązujących 
warunków gwarancji.

Jeśli naprawa nie może być zakończona w dniu przyjęcia zgłoszenia 
awarii, pod warunkiem skorzystania z naprawy, Autoryzowany 
Partner Serwisowy ŠKODY zapewni Ci, w miarę możliwości, jedną 
z następujących usług:
– najęcie samochodu na czas trwania naprawy (maks. 3 kolejne dni 

kalendarzowe, klasa B)*,
– nocleg w hotelu średniej klasy dla osób podróżujących uszkodzonym 

samochodem (1 nocleg bez wyżywienia w maksymalnie 
trzygwiazdkowym hotelu),

– transport do celu podróży publicznymi środkami komunikacji.

W przypadku skorzystania z noclegu w hotelu masz także możliwość 
najęcia samochodu zastępczego, jednak nie dłużej niż na 2 dni 
lub skorzystania z usługi transportu do celu. 

ŠKODA Assistance pomaga kierowcom w całej Europie z wyjątkiem 
Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Cypru, 
Gruzji, Mołdawii, Ukrainy oraz nieeuropejskiej części Rosji i Turcji 
– 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

* Osoby korzystające z najmu pojazdu zastępczego zobowiązane 
są do spełnienia wszystkich warunków wymaganych od osób 
wypożyczających samochód. Kierowca i pasażerowie mogą korzystać 
z samochodu zastępczego jedynie na terenie państwa, na obszarze 
którego zdarzyła się awaria. ŠKODA Assistance nie pokrywa 
kosztów paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i innych opłat 
dodatkowych związanych z najęciem pojazdu zastępczego.

GWARANCJA MOBILNOŚCI

Dzięki programowi bezpłatnej pomocy drogowej Gwarancja Mobilności 
możesz liczyć na naszą pomoc w razie niespodziewanej awarii 
na drodze, zagubienia, złamania lub zatrzaśnięcia kluczyków wewnątrz 
samochodu, przebicia opony, braku paliwa, wyładowania akumulatora, 
awarii autoalarmu, kradzieży auta lub wypadku. Gwarancja Mobilności 
daje Ci możliwość przedłużenia przywilejów związanych z programem 
na kolejne lata eksploatacji samochodu. Dla pojazdów nowych 
ochrona jest aktywowana automatycznie, czyli przez pierwsze 
2 lata Twoje auto podlega ochronie. Po zakończeniu tego okresu, 
aby przedłużyć Gwarancję Mobilności powinieneś wykonać przegląd 
okresowy wg wytycznych producenta pojazdu. Wówczas ochrona 
jest przedłużana na kolejne 2 lata albo do następnego przeglądu, 
w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

W ramach Gwarancji Mobilności masz zapewnionych kilka opcji: 
naprawę samochodu na drodze, holowanie do najbliższego APS 
ŠKODY, dostawę naprawionego samochodu do Twojego miejsca 
zamieszkania albo do punktu docelowego podróży, dostawę 
oryginalnych części za granicą, nieoprocentowaną pożyczkę 
gotówkową na pokrycie kosztów naprawy albo też transport 
zastępczy, zakwaterowanie w hotelu albo zwrot kosztów podroży.

POMOC W RAZIE WYPADKU

W przypadku wystąpienia nieoczekiwanego zdarzenia drogowego, 
kolizji lub wypadku, w ramach Gwarancji Mobilności możesz również 
skorzystać z bezpłatnej pomocy oferowanej przez program.

USŁUGI PŁATNE

Jeżeli auto jest po okresie gwarancji i nie posiada Gwarancji Mobliności, 
to jako użytkownik ŠKODY możesz uzyskać odpłatnie na terenie 
Polski pomoc ŠKODA Assistance na preferencyjnych warunkach. 
W zależności od zaistniałej sytuacji są to:
– dojazd pomocy drogowej,
– próba naprawy lub usprawnienia pojazdu,
– holowanie samochodu oraz przewóz pasażerów do najbliższego 

Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODY, jeśli naprawa 
samochodu na drodze nie jest możliwa.

ŠKODA PAKIETY POGWARANCYJNE

Pakiety pogwarancyjne są przedłużeniem ochrony na warunkach 
gwarancji na kolejne 2 lata albo do osiągnięcia określonego limitu 
kilometrów (60 000 km albo 120 000 km).

Pakiet pogwarancyjny:
– podnosi wartość samochodu z uwagi na pewne serwisowanie,
– dotyczy całego samochodu i nie posiada żadnych treści oraz 

ograniczeń wartościowych,
– nie wymaga zawierania dodatkowej umowy, bo sprzedawany 

jest jednocześnie z nowym samochodem,
– nie wymaga dodatkowych procedur zgłaszania usterek.

Dzięki Pakietom pogwarancyjnym:
– masz prawo do bezpłatnego usunięcia usterek wynikających 

z wad technicznych samochodu przez 4 lata od jego zakupu 
lub do osiągnięcia określonego limitu kilometrów,

– masz możliwość ewentualnych napraw u dowolnego APS 
ŠKODY w Polsce lub na terenie Europy.

Więcej informacji na: www.skoda-auto.pl/pakietypogwarancyjne

PAKIETY PRZEGLĄDÓW

Pakiet przeglądów to opłacone wcześniej obowiązkowe 
przeglądy (robocizna, oryginalne części i materiały eksploatacyjne 
zgodne z planem serwisowym) przez pierwsze 4 lata lub do 
osiągnięcia określonego przebiegu.

Korzyści dla Ciebie:
> PEWNOŚĆ – podczas obowiązywania Pakietu przeglądów nie 
ponosisz żadnych kosztów wynikających ze standardowego 
planu serwisowego.
> SPOKÓJ – nie dotyczą Cię ewentualne zmiany cen przeglądów 
(wraz z potrzebnymi częściami i materiałami eksploatacyjnymi).
> JAKOŚĆ – Twoja ŠKODA jest w najlepszych rękach nawet przez 
4 lata. Wszelkie przeglądy, wynikające z wyżej wymienionego 
planu serwisowego, są wykonywane przy zachowaniu wysokiej 
jakości i użyciu oryginalnych części przez Autoryzowanego 
Partnera Serwisowego ŠKODA.
> WYGODA – przegląd możesz wykonać u dowolnego 
Autoryzowanego Partnera Serwisowego ŠKODA na terenie 
całego kraju.
> ELASTYCZNOŚĆ – pakiet może być finansowany w ramach 
umowy kredytowej albo leasingowej.
> CIĄGŁOŚĆ – przy odsprzedaży samochodu w okresie 
obowiązywania Pakietu przeglądów, przechodzi on na kolejnego 
właściciela.
> WYŻSZA WARTOŚĆ – samochód regularnie serwisowany 
u Autoryzowanego Partnera Serwisowego utrzymuje wyższą 
wartość odsprzedaży.



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 w tym katalogu informacje, dotyczące danych technicznych, konstrukcji i wyposażenia, 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. Detale wyposażenia przedstawione w katalogu mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone 
zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne.

www.skoda-auto.pl
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