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Sebadôvera neslúži len na verejné prejavy. Je to vlastnosť, 
ktorá vás sprevádza životom. A ak ste sa s ňou nenarodili, 
vždy si ju môžete požičať od nového vozidla ŠKODA Fabia. 

So svojimi ostrými hranami a čistými líniami je až príliš 
odvážne na to, aby sa hanbilo. Ale jeho sebadôvera 
nespočíva len v jeho výzore. Byť plnohodnotným 
vozidlom značky ŠKODA znamená, že jeho charakter 
je posilnený množstvom Simply Clever detailov. 
Napríklad multimediálny držiak, ktorý udrží váš 
smartfón vždy bezpečne na dosah.

Nová ŠKODA Fabia je skvelým príkladom 120 rokov 
progresívneho myslenia. Každodenné inovácie sa 
v nej snúbia s nadšením pre tvorbu kvalitných 
vozidiel, rovnako ako, keď sme začínali.
 
Práve pohľad na našu bohatú históriu je 
inšpiráciou do budúcnosti.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

ŠKODA Felicia typ 994, 1961. 5



DIZAJN
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DIZAJN
Získam viac „likeov“ na ulici než na Facebooku.
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DIZAJN 
exterIéru
Neproste o pozornosť, zoberte si ju. Začnite vhodným 

oblečením, aby ste zaujali. Kamkoľvek sa vydáte, so zatajeným 

dychom si vás každý všimne.

Nová  Fabia  vzbudzuje  pozornosť  zo  všetkých  strán.  Ostré  línie  a  výrazné  krivky  definujú  jej 

zadnú časť, pričom vytvárajú atraktívnu hru svetla a tieňa. Nezameniteľný dizajnový jazyk ŠKODA 

sa  odráža  v  kryštálovo  tvarovanom  priestore  pre  poznávaciu  značku.  Zadná  časť  vozidla  tiež 

obsahuje známe, v tvare C podsvietené zadné svetlomety, teraz s lesklým čiernym rámovaním.
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Predná časť nového vozidla Fabia vyžaruje silu a sebaistotu. Mriežku chladiča tvorí vertikálne rebrovanie, 

logo ŠKODA vyčnieva z kapoty. Zbiehajúce sa krivky na kapote ešte viac zdôrazňujú fantastický vzhľad.

Nová Fabia je krásna a dynamická zároveň. Tanec svetla a tieňov pokračuje výraznými bočnými 

líniami spolu s ostrými prechodmi na spodnej časti dverí.
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Vyhotovenie kombi  je dôkazom toho, že  forma a  funkčnosť môžu žiť spolu pod  jednou 

strechou. Jeho ostré čisté línie dômyselne obostierajú bezkonkurenčný vnútorný priestor. 

Dokonale  vyvážené  proporcie  zapôsobia  z  každého  uhla.  Funkčný  a  zároveň  elegantný 

strešný nosič je skvelým príkladom toho, že dynamický dizajn dokáže pracovať v harmónii 

s praktickosťou.
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Smerové  svetlomety  boli  presunuté  do  krytov  vonkajších  spätných  zrkadiel,  čím 

ešte viac zvyšujú celkový dojem z nového vozidla Fabia.

Panoramatická sklenená strecha sa tiahne od čelného skla až po zadný strešný spojler. 

Pred slnkom vás ochráni zaťahovateľná clona.



Kryty predných svetlometov, v spodnej časti s kryštalickými hranami, odkazujú na brilantnú zručnosť českých sklárskych majstrov. Najvyššiu úroveň 

vyhotovenia svetlometov prezrádza čierne pozadie a LED svetlá pre denné svietenie. Vaše vozidlo Fabia môžete ďalej vybaviť hmlovými svetlometmi 

s Corner funkciou.
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Vaše vozidlo by malo byť vašim 

poznávacím znamením. Farebné 

kombinácie ColourConcept, navrhnuté 

exkluzívne pre verziu hatchback, ponúkajú 

veľa možností na prispôsobenie vášho 

vozidla Fabia.

FAreBNé 
vyHotoveNIA

ColourConcept biely

ColourConcept strieborný

Narodili ste sa s citom pre farby. Precvičte 

si ho. Spárujte bielu s červenou alebo žltú 

s čiernou a svet už nikdy nebude musieť 

čakať na slnko a dážď, aby uvidel dúhu.



ColourConcept červený

Vyberte  si  strechu,  spätné  zrkadlá  a  disky  kolies 

v  bielom,  striebornom,  červenom  alebo  čiernom 

vyhotovení a spárujte ich s ponukou farieb karosérie.

ColourConcept čierny

Kompletný zoznam farebných kombinácií získate na našich webstránkach. 17



DIZAJN 
INterIéru
Získali ste si ich pozornosť. Dobre. Teraz im odhaľte svoje vnútro. Ukážte im, že je vo vás viac než len to, čo upútalo ich 

záujem. Presvedčte ich, že skutočná krása sa ukrýva vo vnútri.

Rovnako príťažlivý je aj interiér vozidla, prekypujúci kvalitnými materiálmi a precíznym spracovaním všade, kam sa pozriete. Vďaka výrazným horizontálnym 

líniám a vyladenej ergonómii je toto kompaktné vozidlo komfortné, sebaisté a prekvapujúco priestranné.



Nová Fabia poskytuje výnimočný priestor pre vašich priateľov alebo rodinu 

na zadných sedadlách.

Ozdobné kryty pedálov z ušľachtilej ocele sú 

štýlovým doplnkom, ktorý zvyšuje komfort vodiča.

Pocit slobody a priestoru zažijete 

s panoramatickou sklenenou strechou.

19



vyHotoveNIA INterIéru

Vyhotovenie interiéru Active obsa huje 

čierne dekoratívne prvky: kľučky dverí, 

rámy  výduchov  klimatizácie  a  okrúhle 

rámy číselníkov prístrojového panela.

Interiér Active čierny

Interiér Active čierny

Active



Ambition

Interiér Ambition sivý, dekoračné obloženie 

Basket Matt

Interiér Ambition červený, dekoračné 

obloženie Light Brushed

Interiér Ambition modrý, dekoračné obloženie 

Piano biela

Interiér Ambition sivý, dekoračné obloženie 

Light Brushed

Vyhotovenie  interiéru  Ambition  obsahuje 

dekoratívne  pochrómované  prvky:  kľučky 

dverí,  rámy  výduchov  klimatizácie,  okrúhle 

rámy číselníkov prístrojového panela a prvky 

volantu.  Vybrať  si  môžete  z  množstva 

čalúnení  sedadiel  a  ozdobných  farebných 

dekorácií.  Štandardná  výbava  obsahuje 

elektricky ovládané predné okná a výškovo 

nastaviteľné sedadlo vodiča.

Interiér Ambition modrý, dekoračné obloženie Piano biela
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Style

Interiér Style čierny, dekoračné obloženie 

Basket Matt

Interiér Style modrý, dekoračné obloženie 

Piano biela

Interiér Style modrý, dekoračné obloženie 

Dark Brushed

Interiér Style čierny, dekoračné obloženie 

Dark Brushed

Atraktívne  pochrómované  prvky  sú  v  interiéri 

Style  samozrejmosťou.  Vybrať  si  môžete 

z  množstva  čalúnení  sedadiel  a  ozdobných 

farebných  dekorácií.  Štandardná  výbava 

obsahuje Easy Start, klimatizáciu, rádio Bolero, 

výškovo  nastaviteľné  predné  sedadlá,  ako  aj 

multifunkčný kožený volant.

Interiér Style béžový, dekoračné obloženie Piano čierna



Exkluzívne  športové  sedadlá  zvýrazňujú 

športový  charakter  vášho  vozidla. 

Dostupné  sú  vo  vyhotoveniach  Ambition 

a Style v rámci doplnkovej výbavy.

Športové sedadlá

Športové sedadlá

Športové sedadlá
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SIMPLy 
CLever



SIMPLy 
CLever

Zabudnite na softvér. Ja hackujem život.
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„Hacknite“ svoj život. Uľahčite si ho. Zjednodušte ho. Aj drobnosti môžu spraviť veľký rozdiel.  

Nazvite to starostlivosťou o detaily. My tomu hovoríme Simply Clever.

Do odkladacích priehradok v obidvoch 

zadných dverách sa zmestí 0,5-litrová  fľaša 

(na obrázku), predné dvere pojmú 1,5-litrovú 

fľašu.

Držiaky na fľašeVreckáMultimediálny držiak
Pohodlnú  jazdu  s  vašim  smartfónom,  či  inou  osobnou 

elektronikou,  zaistí  jeho bezpečné uloženie  v multimediálnom 

držiaku v stredovej konzole.

Odkladacie  vrecká  na  vnútorných  stranách 

operadiel  predných  sedadiel  poslúžia  na 

odloženie  mapy,  mobilného  telefónu  alebo 

iných drobností.

úložný priestor



Uzatvárateľná odkladacia priehradka v prístrojovom 

paneli poskytuje dosť priestoru pre 1-litrovú fľašu.

Priehradka pred spolujazdcomPriehradka na reflexnú vestuKôš na odpadky
Odložte  drobný  odpad,  obaly  od  tyčiniek,  či 

vreckovky  do  koša  na  odpadky,  ktorý  môžete 

ľahko  vybrať  a  vyprázdniť.  Je  možné  ho  vložiť  do 

odkladacej priehradky predných dverí.

Vesty  môžu  byť  odložené  v  odkladacích 

priehradkách  predných  dverí,  takže  budú  vždy 

poruke.
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Priehradka pod predným sedadlom

Keď  potrebujete  nechať  parkovací  lístok  na  viditeľnom  mieste, 

riešenie je jednoduché. Vozidlo je vybavené držiakom parkovacích 

lístkov pod čelným sklom.

Ukrytá  odkladacia  priehradka  pre  rozličné  drobné  predmety  sa 

nachádza pod obidvomi prednými sedadlami.

Priehradka pre okuliare
Držiak parkovacích lístkov

Predná lakťová opierka, v ktorej 

sa ukrýva odkladacia priehradka 

pre  drobné  predmety,  zvyšuje 

komfort  cestujúcich  na  predných 

sedadlách.

Vaše  štýlové  okuliare  si  zaslúžia  špeciálne  bezpečné miesto.  Priehradka 

pre okuliare je umiestnená nad vnútorným spätným zrkadlom.

Lakťová opierka



Priehradka pod predným sedadlom

Parkovacie senzory

SunSet

Škrabka na ľad
Praktická  škrabka  na  ľad  umiestnená 

vo  veku palivovej náudrže  je  vám vždy 

k dispozícii.

Parkovanie  s  novým  vozidlom  Fabia  je 

vďaka  predným  a  zadným  parkovacím 

senzorom  skutočne  jednoduché. 

Obrazová  a  zvuková  signalizácia  vás 

vždy  presne  informuje  o  vzdialenosti 

k prekážke.

Pasažieri  na  zadných  sedadlách  si  vďaka  sklám  s  vyšším  stupňom  tónovania  SunSet 

môžu užívať efektívnu ochranu pred priamym slnkom a viac súkromia.
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Batožinový 
PrIeStor
Odložte to. Zaveste to. Zdvihnite to. Rozšírte priestranný 

batožinový priestor ešte viac s premyslenými detailmi, ktoré 

zatrasú vašim svetom, ale nikdy ho neobrátia hore nohami.

Kapacita
Priestranný  batožinový 

priestor  no vého  vozidla 

Fabia  ponúka  zaujímavé 

čísla. Vyhotovenie hatchback 

poskytuje  až  330  litrov 

v  základnom  usporiadaní 

a  až  1 150  litrov  so  sklopenými 

zadnými  operadlami  sedadiel, 

pre  combi  530/1395  litrov.



Sieťový program Medzipodlaha Držiak bicyklov
Sada  sietí  rozličných  veľkostí  udrží  v  batožinovom 

priestore  poriadok  a  zabráni  neželanému  pohybu 

batožiny.

Doplnková  výbava  verzie  kombi  poskytuje 

ukrytý  odkladací  priestor.  Uľahčuje  manipuláciu 

s  batožinou  zdvihnutím  podlahy  batožinového 

priestoru bližšie k nakladacej hrane.

Interiérový  držiak  vám  umožní 

vo vozidle Fabia Combi pohodlne 

prepravovať až dva bicykle.

Znížený kryt Sklopné háčiky Flexibilná odkladacia priehradka
Dvojpolohový  kryt  batožinového  priestoru  umožňuje 

v  zafixovanej  zníženej  polohe  prepravu  krehkých 

predmetov.

Zaveste  svoj  nákup  na  háčik  a  už  sa  nikdy 

nevysype z tašiek.

Toto praktické príslušenstvo využijete 

na uchytenie menších predmetov.
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teCHNo
LÓGIA

Moje hračky sú aj mojimi pracovnými nástrojmi.



teCHNo
LÓGIA
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MirrorLink®
Vaše vozidlo a  smartfón sú  teraz perfektne  synchronizované. 

So systémom MirrorLink™ bude displej vášho rádia zobrazovať 

informácie z vášho smartfónu. Systém MirrorLink® je dostupný 

s rádiom Bolero a navigačným systémom Amundsen. K dispozícii 

sú vám napríklad aj tieto kompatibilné aplikácie:*

Navigačný systém Amundsen (na fotografii) a rádio Bolero ovládané 

pomocou  6.5"  dotykového  displeja  sú  dodávané  so  vstupom  pre 

USB/Aux-in,  slotom pre  SD  kartu  umiestneným  v  priehradke  pred 

spolujazdcom, pripojením Bluetooth a ozvučením ŠKODA Surround. 

Zariadenia  je  tiež  možné  používať  na  ovládanie  ponuky  vozidla. 

Amundsen  je  dodávaný  s  SD  kartou  s  predinštalovanými mapami. 

MirrorLink® a DAB (Digital Audio Broadcast) sú voliteľné.

Amundsen/Bolero

	 *	 Viac	informácií	o	pravidlách	používania	a	informácie	o	kompatibilite	SmartGate	 
	 	 a	MirrorLink®	nájdete	na	našich	webových	stránkach.
 **  	Aplikácie	sú	kompatibilné	aj	so	systémom	MirrorLink®.

WeatherPro Audioteka MiRoamerAUPEO!
Osobné rádio

Sygic
Navigácia

Parkopedia
Parkovanie

pripojiteľnosť
Predstavte svoj smartfón vašej novej láske, svojmu vozidlu. Naučte ich hovoriť spoločným jazykom. Choďte kdekoľvek. 

Buďte kýmkoľvek. Robte čokoľvek.



Užite si  jazdu ešte dlho po  tom, ako skončila. So systémom SmartGate, môžete pripojiť váš smartfón k vozidlu cez 

technológiu Bluetooth  a  dozvedieť  sa  tak  zaujímavé  informácie  o  vašom  vozidle,  ako  je  napríklad  ekonómia  jazdy, 

dynamika jazdy alebo servisné informácie. Informácie z aplikácie Drive môžete dokonca uložiť na portáli ŠKODA, kde 

ich môžete prezerať kedykoľvek a kdekoľvek.*

SmartGate

Premeňte  svoje  vozidlo  na  amfiteáter.  Zvukový 

systém  ŠKODA  Surround,  vyvinutý  v  spolupráci 

s  poprednou  audio  spoločnosťou,  je  vybavený 

šiestimi  reproduktormi.  Špeciálny  softvér 

môže  dodatočne  „zapojiť“  dvojicu  virtuálnych 

reproduktorov vpredu a vzadu. Systém tiež dokáže 

vytvoriť pôsobivý virtuálny subwoofer.

ŠKODA Surround

	 *	 Viac	informácií	o	pravidlách	používania	a	informácie	o	kompatibilite	SmartGate	 
	 	 a	MirrorLink®	nájdete	na	našich	webových	stránkach.
 **  	Aplikácie	sú	kompatibilné	aj	so	systémom	MirrorLink®.

Drive**  G-MeterMFA Pro**  Performance ServiceMotorSound**  3535



KoMFort

Elektricky ovládané okná

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané  
spätné zrkadlá

Elektrické ovládanie okien je pohodlne umiestnené v paneli dverí. 

Verzia s ovládaním zadných okien navyše obsahuje bezpečnostný 

detský zámok.

Svoje sedadlo môžete jednoducho nastaviť podľa svojej výšky tak, aby ste sa 

cítili rovnako pohodlne ako doma a mali ideálny výhľad z vozidla.

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Spätné zrkadlá  je možné  rýchlo nastaviť a  rozmraziť alebo zbaviť 

zahmlenia  z  pohodlia  vášho  sedadla  bez  toho,  aby  ste  museli 

otvárať okno.

Užívajte si pohodlie a aj pri dlhších cestách 

relaxujte bez kompromisov. Vezmite život do 

vlastných rúk a uvoľnite sa.



KESSY/Easy Start Klimatizácia Climatronic

Multifunkčný volant
Atraktívny multifunkčný kožený volant sa nielen príjemne drží, 

ale  umožňuje  aj  ovládanie  rádia, Maxi DOT-u  a  pripojeného 

telefónu. 

Dažďový a svetelný asistent
Zapínanie  svetiel  a  stieračov  môžete  pokojne  prenechať 

tomuto praktickému asistentovi a plne sa venovať riadeniu.

Nová Fabia môže byť vybavená systémom KESSY (Keyless Entry, 

Start and exit SYstem), alebo jednoduchšou verziou s názvom 

Easy  Start.  Tlačidlo  Start/stop  pre  bezkľúčové  štartovanie 

a vypínanie motora je umiestnené na kryte stĺpika riadenia.

Automatická  klimatizácia  vás  podrží  nielen  počas  horúcich 

letných mesiacov - zaistí maximálny komfort po celý rok. Vďaka 

senzoru vlhkosti si poradí aj so zahmleným čelným sklom.
37



BeZP



Riskujem v živote, nie na ceste.

BeZPeČnosť
39



Funkc i a   S peedL im i t e r 

(obmedzovač  rýchlosti)  vám 

nedovolí prekračovať rýchlostné 

limity.  Iba  prudké  stlačenie 

plynového  pedálu  pre  plný  ťah 

deaktivuje obmedzovač.

Speed Limiter ESC

Front Assist
Pomocou radaru v prednom nárazníku 

spustí  Front  Assistant  zvukový/

vizuálny  signál  pomocou  displeja 

Maxi DOT tak, aby varoval vodiča pred 

rizikom  kolízie.  Ak  vodič  nezareaguje, 

systém  začne  s  brzdením,  aby 

minimalizoval akýkoľvek možný dopad.

Asistent rozpoznania únavy

asistenČné 
SyStéMy
Získajte ďalší pár rúk. Nechajte technológiu, nech vám pomôže s tým, čo 

radi robíte a skrytí pomocníci sa o všetko postarajú za vás.

ESC  (elektronický  stabilizačný  systém)  

je  v  novom  vozidle  Fabia  ešte  vyladenejší. 

XDS+  (elektronicky  ovládaný  diferenciál)  vám 

umožní  prechádzať  zákrutami  bezpečnejšie 

a  dynamickejšie.  V  prípade  aktivácie  niektorého 

z  predných  airbagov  nová  funkcia  MKB 

(multikolízny brzdný systém) zabráni vozidlu prejsť 

do nekontrolovateľného šmyku.

A sistent rozpoznania únav y 

vyhodnocuje  údaje  zo  senzorov 

posilňovača  riadenia,  aby  zistil 

akékoľvek  neštandardné  správanie 

vodiča.  V  takom  prípade  sa  na  displeji 

Maxi DOT zobrazí varovanie, aby si 

vodič doprial prestávku.
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To najcennejšie častokrát veziete vzadu. Určite oceníte tretiu opierku hlavy pre 

pasažiera na prostrednom sedadle.

BezpeČnosť
Užívajte  si  štýlovo,  ale nikdy nie na úkor bezpečnosti.  Pritiahnite  všetku pozornosť bez priťahovania 

rizík. 



Nová Fabia je štandardne vybavená šiestimi airbagmi, aby zaistila maximálnu 

bezpečnosť vodičovi a jeho posádke. Výbava obsahuje hlavové, čelné a bočné airbagy.
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výkon



Viem z toho vyťažiť maximum.

výkon
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výkon
Urobte si z ulíc svoje ihrisko. Cik-cak pomedzi premávku. Dostaňte 

sa na miesto a späť aj so zastávkami po ceste. To všetko 

s motormi, ktoré sú úsporné, šetrné k životnému prostrediu, 

no nerobia kompromisy, keď ide o výkon.

Systém  Start-Stop  šetrí  palivo 

automatickým  vypínaním  motora 

počas státia. Nová Fabia dokonca 

reaguje  na  rozličné  predvolené 

situácie  pre  zvýšenú  efektivitu 

využívania paliva.

Systém Start-Stop

Milovníci manuálnej prevodovky si v závislosti od motorizácie 

môžu  vybrať  5  alebo  6-stupňovú  prevodovku.  Obidve 

možnosti poskytujú precízne a jednoduché radenie vďaka 

krátkym  prevodovým  stupňom.  Ak  si  radšej  užívate 

absolútny výkon v absolútnom pohodlí, ponúkame aj 

automatickú DSG (Direct Shift Gearbox) prevodovku.

Prevodovka



Aj  výkon  prichádza  v  rozličných  podobách.  Spoľahlivé  každodenné  jazdenie  si  užijete  so  živými  3-valcovými  motormi. 

Potrebu  rýchlosti  najlepšie  splní  jeden  z  našich  dynamických  4-valcových  motorov  TSI.  Všetky  ponúkané  benzínové 

a naftové motory sa vyznačujú výnimočnou spoľahlivosťou a úspornosťou.

Motory
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Vezmite históriu vozidiel ŠKODA na legendárnej rally Monte Carlo. 

Zmiešajte ju so štýlom a výrazným vzhľadom. Získate výnimočné 

vozidlo ŠKODA Fabia Monte Carlo. Toto vozidlo je osadené čiernymi 

exteriérovými prvkami, ktoré mu dodávajú jedinečný štýl a divoký vzhľad. 

Panoramatická sklenená strecha je takisto súčasťou štandardnej výbavy.

Prvky v čiernom vyhotovení pozostávajú z vonkajších spätných zrkadiel, mriežky chladiča, plastového 

olemovania spodnej časti a difúzoru. Logo Monte Carlo sa nachádza na B-stĺpikoch. Celkový dojem 

ako aj komfort pasažierov zvyšujú tónované sklá SunSet zadných dverí.

ŠKoDA FABIA
MoNte CArLo
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Manžeta radiacej páky je vyrobená z čiernej 

kože.  Je  ozdobená  červeným  prešívaním. 

Aj stredový panel je v červenom vyhotovení.
Interiér je vybavený športovými sedadlami, ktoré sú čalúnené kombináciou farieb červená, čierna a sivá. 

Športový trojramenný volant z čiernej perforovanej kože je ozdobený červeným prešívaním.



Prahové  lišty  predných  dverí  s  logom 

Monte Carlo plnia dekoratívnu aj ochrannú 

funkciu.

Výnimočný  štýl  zvýrazňujú  16"  disky  ITALIA 

z  ľahkej  zliatiny  v  čiernom  vyhotovení 

s lesklým lemovaním.

Pocit  slobody  a  priestoru  umocňuje  panoramatická 

sklenená  strecha.  V  prípade  potreby  môžete  vytiahnuť 

roletu na ochranu pred slnkom.
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PrISPôSoBeNIe



PrISPôSoBeNIe
Jeden z mnohých? Nie, som jedinečný.
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FArBy

Zelená Rallye metalízaStrieborná Brilliant metalíza

Hnedá Topaz metalíza

Modrá Race metalíza

Červená Rio metalíza

Modrá Denim metalíza Béžová Cappuccino metalíza



Dobrý exteriér musí byť oblečený do dobrých farieb. Nová 

Fabia  poskytuje  širokú  paletu  odtieňov,  takže  si  určite 

vyberiete.

Biela Candy uni Modrá Pacific uni

Červená Corrida uni Biela Laser uni

Biela Moon metalíza Čierna Magic s perleťovým efektom

Sivá Quartz metalíza
55



16" disky ROCK z ľahkej zliatiny 15" disky MATONE z ľahkej zliatiny 15" disky MATO z ľahkej zliatiny

KoLeSá

Niektoré fotografie v tomto katalógu zobrazujú vyhotovenie Fabia hatchback so 17" diskami Savio z ľahkej zliatiny v lesklom čiernom vyhotovení zo sady ŠKODA Originálne príslušenstvo.

16" biele disky ANTIA z ľahkej zliatiny17" disky CAMELOT z ľahkej zliatiny 17" disky CLUBBER z ľahkej zliatiny 16" strieborné disky ANTIA z ľahkej zliatiny



15" oceľové disky s krytmi diskov Dentro 14" oceľové disky s krytmi diskov FLAIR

16" čierne disky ANTIA z ľahkej zliatiny16" biele disky ANTIA z ľahkej zliatiny 16" červené disky ANTIA z ľahkej zliatiny
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Čalúnenie

Interiér Ambition modrýInteriér Active čierny

Interiér Ambition 
červený

Interiér Ambition sivý
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Interiér Style čiernyInteriér Style béžový

Interiér Style modrýInteriér Ambition sivý Športové 
sedadlá

59



ŠtýlovÁ 
prÍrUČka

Vďaka  kombinácii  základných  farieb exteriéru,  doplnkových prvkov Colour 

Conceptu  a  variabilných  interiérov  si  môžete  vyberať  z  neuveriteľného 

množstva variácií.

Aby  sme  vám pomohli  s  výberom najlepšej  kombinácie,  pripravili  sme pre 

vás príručku, ktorá vám ukáže najlepšie ladiace kombinácie farieb exteriéru 

a interiéru. Dosiahnete tak maximálny výsledok s minimom námahy. 

Ktorá kombinácia sedí vášmu štýlu?



ŠtýlovÁ 
prÍrUČka

Na diaľnici je to po mojom.
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1  Zelená Rallye metalíza

2  ColourConcept čierny

3  Interiér Style čierny

1 3

2

ColourConcept je exkluzívne navrhnutý pre vyhotovenie hatchback.
Úplný zoznam farebných kombinácií získate na našich webstránkach.



1  Zelená Rallye metalíza

2  ColourConcept čierny

3  Interiér Style čierny

1  Čierna Magic s perleťovým  

 efektom 

2  ColourConcept strieborný

3  Interiér Ambition červený

1  Modrá Race metalíza

2  ColourConcept biely

3  Interiér Style modrý

(takisto odporúčané s interiérom Ambition modrý)

1 3

2

1 3

2

1  Červená Corrida uni

2  ColourConcept čierny

3  Interiér Active čierny

(takisto odporúčané s interiérmi Ambition sivý  

a Style čierny)
1 3

2
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1  Biela moon metalíza

2  ColourConcept čierny

3  Interiér Ambition červený

1  Červená Corrida uni

2  ColourConcept biely

3  Interiér Ambition sivý

(takisto odporúčané  

s interiérmi Active čierny  

a Style čierny)

1  Béžová Cappuccino metalíza

2  ColourConcept čierny

3  Interiér Style čierny a Ambition sivý

(takisto odporúčané s interiérmi Active 

čierny a Ambition sivý)

1
3

2

1 3

2

1 3

2



1  Čierna Magic  

  s perleťovým efektom

2  ColourConcept strieborný

3  Interiér Style béžový

1  Modrá Pacific uni

2  ColourConcept strieborný

3  Interiér Ambition modrý

(takisto odporúčané  

s interiérom Style modrý)
1 3

2

1 3

2

1  Sivá Quartz metalíza

2  ColourConcept strieborný

3  Interiér Style béžový

1 3

2

1  Červená Corrida uni

2  ColourConcept biely

3  Interiér Ambition sivý

(takisto odporúčané  

s interiérmi Active čierny  

a Style čierny)
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PrÍSLu
ŠeNStvo



PrÍSLu
ŠeNStvo

Nesie môj podpis.
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PrÍSLuŠeNStvo

Detská  sedačka  Wavo  1-2-3  poskytuje 

vysoký  komfort  pre  najmenších  pasažierov 

vo  veku  3 – 12  rokov  (15 – 36  kg)  a  spĺňa  prísne 

bezpečnostné kritériá Euro NCAP.

Vysoko  kvalitné  textilné  koberce  s  logom 

Fabia zútulnia a urobia interiér pohodlnejším.

Ľahko umývateľné gumené koberce ochránia 

interiér v prípade zlého počasia.

Neuspokojte sa s priemerom. Vylepšujte a pridávajte, až 

kým to nie je presne to, čo ste chceli. Neuspokojte sa 

len s malými bonusmi. Nechajte doplnky, nech sa pridajú 

k tomu, čím ste.



Jedinečný štýl je možné ešte viac zdôrazniť 17" diskmi SAVIO z ľahkej zliatiny v lesklom alebo matnom čiernom vyhotovení. Vaše 

vozidlo bude vyzerať ešte zaujímavejšie so 16" diskmi ITALIA z ľahkej zliatiny v bielom vyhotovení. Môžete si tiež vybrať 16" disky ITALIA 

v striebornom alebo čiernom vyhotovení

Ozdobné  lišty  prahov  dverí  s  hliníkovými  vložkami 

zvýrazňujú jedinečný dizajn vozidla a chránia prahy dverí 

pred mechanickým poškodením.

Lapače  nečistôt  zadných  kolies  ochránia 

karosériu  pred  bahnom  a  odletujúcimi 

kameňmi.

Uzamykateľný strešný box na lyže a snowboardy 

v sebe spája praktickosť,  štýl a bezpečnosť. Pojme 

až 5 párov lyží alebo 4 snowboardy.

Na  základný  strešný  nosič môžete  bezpečne  upevniť  stojany 

a držiaky, ako je napr. nosič bicyklov alebo box na lyže.
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reKLAMNé PreDMety
Nebojte sa ukázať svetu, čo máte naozaj radi. 

Na rukáve, na hlave, v ruke alebo kdekoľvek inde.



Dámska a pánska mikina Dámske a pánske tričko

Plstený obal na tablet Baseballová čiapka

Zobrazené predmety predstavujú len malý výber. Informácie o ďalších reklamných predmetoch získate u najbližšieho autorizovaného partnera ŠKODA.

Kľúčenka
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Technické údaje – Fabia 
Motor 1,0 MPI/44 kW 1,0 MPI/55 kW 1,2 TSI/66 kW 1,2 TSI/81 kW 1,4 TDI CR DPF/66 kW 1,4 TDI CR DPF/77 kW

zážihový motor zážihový motor zážihový, preplňovaný 
turbodúchadlom, vysokotlakové 

priame vstrekovanie

zážihový, preplňovaný 
turbodúchadlom, vysokotlakové 

priame vstrekovanie

vznetový, preplňovaný turbodú-
chadlom, vysokotlakové priame 

vstrekovanie systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodú-
chadlom, vysokotlakové priame 

vstrekovanie systém common rail

Počet valcov/Zdvihový objem (cm3) 3/999 3/999 4/1 197 4/1 197 3/1 422 3/1 422

Maximálny výkon/otáčky (kW/min-1) 44/5 000 – 6 000 55/6 200 66/4 400 – 5 400 81/4 600 – 5 600 66/3 000 – 3 250 77/3 500 – 3 750

Maximálny krútiaci moment/otáčky (Nm/min-1) 95/3 000 – 4 300 95/3 000 – 4 300 160/1 400 – 3 500 175/1 400 – 4 000 230/1 750 – 2 500 250/1 750 – 2 500

Emisná norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo bezolovnatý benzín,  
okt. č. 95

bezolovnatý benzín,  
okt. č. 95

bezolovnatý benzín,  
okt. č. 95

bezolovnatý benzín,  
okt. č. 95

motorová nafta motorová nafta

Prevádzkové vlastnosti

Maximálna rýchlosť (km/h) 160 172 182 196 182 193

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

Spotreba (podľa normy 99/100)

– mesto (l/100km) 5,7/5,61) 5,8/5,71) 6,0/5,91) 6,1/6,01) (5,8/5,71)) 4,3/4,11) (4,4/4,21)) 4,4/4,21)

– mimo mesto (l/100km) 4,1/4,01) 4,2/4,11) 4,0/3,91) 4,1/4,01) (4,1/4,01)) 3,5/3,31) (3,7/3,51)) 3,7/3,51)

– kombinovaná (l/100km) 4,7/4,61) 4,8/4,71) 4,7/4,61) 4,8/4,71) (4,7/4,61)) 3,8/3,61) (4,0/3,81)) 4,0/3,81)

Emisie CO2 (g/km) 106/1041) 108/1061) 107/1051) 110/1081) (109/1071)) 100/951) (104/991)) 104/991)

Vonkajší priemer otáčania – obrysový (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Pohon

Druh pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies

Spojka hydraulicky ovládaná,  
jednokotúčová

hydraulicky ovládaná,  
jednokotúčová

hydraulicky ovládaná,  
jednokotúčová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotúčová (dve súosé spojky, 

elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotúčová (dve súosé spojky, 

elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná,  
jednokotúčová

Prevodovka mechanická 5-stupňová mechanická 5-stupňová mechanická 5-stupňová mechanická 6-stupňová
(automatická 7-stupňová DSG)

mechanická 5-stupňová
(automatická 7-stupňová DSG)

mechanická 5-stupňová

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť so 75 kg vodičom (kg) 1 055 1 055 1 109 1 129 (1 154) 1 156 (1 186) 1 165

Užitočná hmotnosť s vodičom a extra výbavou (kg) 530 530 530 530 530 530

Celková hmotnosť (kg) 1 510 1 510 1 564 1 584 (1 609) 1 611 (1 641) 1 620

Nebrzdený príves (max. kg) 520 520 550 560 (570) 570 (590) 580

Brzdený príves pri 12% stúpaní (max. kg) 800 800 1 000 1 100 1 100 1 100
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Karoséria päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová Vonkajšie rozmery
Súčiniteľ odporu vzduchu Cw 0,316 – 0,325 v závislosti od verzie motora Dĺžka (mm) 3 992

 Šírka (mm) 1 732
Podvozok Výška (mm) 1 467
Predná náprava typu McPheson so spodnými trojuholníkovými ramenami a skrutným stabilizátorom Rázvor (mm) 2 470
Zadná náprava kľuková s vlečnými ramenami Rozchod vpredu/vzadu (mm) – v závislosti od motorizácie 1 463; 1 457/1 457; 1 451
Brzdy kvapalinové dvojokruhové, diagonálne prepojené s podtlakovým posilňovačom Svetlá výška 133
– brzdy vpredu kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom

– brzdy vzadu bubnové; prípadne kotúčové v závislosti od motorizácie Vnútorné rozmery
Riadenie hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 401/1 386
Kolesá 5,0J × 14"; 6,0J × 15" Efektívna výška pre hlavu vpredu/vzadu (mm) 1 021/963
Pneumatiky 175/70 R14; 185/60 R15 Objem batožinového priestoru (max. l)

– bez rezervnej pneumatiky s operadlami vzadu v polohe hore/klopené 330/1 150
Objem palivovej nádrže (l) 45 – s rezervnou pneumatikou sú hodnoty menšie o 30 l

  Zobrazené hodnoty (okrem označených 1) platia pre štandardný model bez doplnkovej výbavy.  1) Platí pre vozidlá s pneumatikami 185/60 R15 s nízkym valivým odporom.

 ( )  Platí pre verzie s automatickou prevodovkou.

Všetky motorizácie sú vybavené systémom Start-Stop a rekuperáciou energie  
podľa emisných štandardov EU6 a starostlivosti o životné prostredie.
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Karoséria päťdverová, päťmiestna, dvojpriestorová Vonkajšie rozmery
Súčiniteľ odporu vzduchu Cw 0,302 – 0,309 v závislosti od verzie motora Dĺžka (mm) 4 257

 Šírka (mm) 1 732
Podvozok Výška (mm) 1 488/1 467
Predná náprava typu McPheson so spodnými trojuholníkovými ramenami a skrutným stabilizátorom Rázvor (mm) 2 470
Zadná náprava kľuková s vlečnými ramenami Rozchod vpredu/vzadu (mm) – v závislosti od motorizácie 1 463; 1 457/1 457; 1 451
Brzdy kvapalinové dvojokruhové, diagonálne prepojené s podtlakovým posilňovačom Svetlá výška 135
– brzdy vpredu kotúčové, s kotúčmi s vnútorným chladením a s jednopiestovým plávajúcim strmeňom

– brzdy vzadu bubnové; prípadne kotúčové v závislosti od motorizácie Vnútorné rozmery
Riadenie hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 401/1 386
Kolesá 5 0J × 14"; 6 0J × 15" Efektívna výška pre hlavu vpredu/vzadu (mm) 1 021/967
Pneumatiky 175/70 R14; 185/60 R15 Objem batožinového priestoru (max. l)

– bez rezervnej pneumatiky s operadlami vzadu v polohe hore/klopené 530/1 395
Objem palivovej nádrže (l) 45 – s rezervnou pneumatikou sú hodnoty menšie o 30 l

Motor 1,0 MPI/55 kW 1,2 TSI/66 kW 1,2 TSI/81 kW 1,4 TDI CR DPF/66 kW 1,4 TDI CR DPF/77 kW

zážihový motor zážihový, preplňovaný 
turbodúchadlom, vysokotlakové 

priame vstrekovanie

zážihový, preplňovaný 
turbodúchadlom, vysokotlakové 

priame vstrekovanie

vznetový, preplňovaný turbodú-
chadlom, vysokotlakové priame 

vstrekovanie systém common rail

vznetový, preplňovaný turbodú-
chadlom, vysokotlakové priame 

vstrekovanie systém common rail

Počet valcov/Zdvihový objem (cm3) 3/999 4/1 197 4/1 197 3/1 422 3/1 422

Maximálny výkon/otáčky (kW/min-1) 55/6 200 66/4 400 – 5 400 81/4 600 – 5 600 66/3 000 – 3 250 77/3 500 – 3 750

Maximálny krútiaci moment/otáčky (Nm/min-1) 95/3 000 – 4 300 160/1 400 – 3 500 175/1 400 – 4 000 230/1 750 – 2 500 250/1 750 – 2 500

Emisná norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Palivo bezolovnatý benzín,  
okt. č. 95

bezolovnatý benzín,  
okt. č. 95

bezolovnatý benzín,  
okt. č. 95

motorová nafta motorová nafta

Prevádzkové vlastnosti

Maximálna rýchlosť (km/h) 175 185 199 184 196

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

Spotreba (podľa normy 99/100)

– mesto (l/100km) 5,8/5,71) 6,0/5,91) 6,1/6,01) (5,8/5,71)) 4,3/4,11) (4,4/4,21)) 4,5/4,31)

– mimo mesto (l/100km) 4,2/4,11) 4,0/3,91) 4,1/4,01) (4,1/4,01)) 3,5/3,31) (3,7/3,51)) 3,8/3,61) 

– kombinovaná (l/100km) 4,8/4,71) 4,7/4,61) 4,8/4,71) (4,7/4,61)) 3,8/3,61) (4,0/3,81)) 4,0/3,81)

Emisie CO2 (g/km) 109/1071) 107/1051) 110/1081) (109/1071)) 101/961) (104/991)) 106/1011)

Vonkajší priemer otáčania – obrysový (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Pohon

Druh pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies

Spojka hydraulicky ovládaná,  
jednokotúčová

hydraulicky ovládaná,  
jednokotúčová

hydraulicky ovládaná, 
jednokotúčová (dve súosé spojky, 

elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotúčová (dve súosé spojky, 

elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná,  
jednokotúčová

Prevodovka mechanická 5-stupňová mechanická 5-stupňová mechanická 6-stupňová
(automatická 7-stupňová DSG)

mechanická 5-stupňová
(automatická 7-stupňová DSG)

mechanická 5-stupňová

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť so 75 kg vodičom (kg) 1 079 1 133 1 153 (1 178) 1 180 (1 210) 1 189

Užitočná hmotnosť s vodičom a extra výbavou (kg) 530 530 530 530 530

Celková hmotnosť (kg) 1 534 1 588 1 608 (1 633) 1 635 (1 665) 1 644

Nebrzdený príves (max. kg) 530 560 570 (580) 590 (600) 590

Brzdený príves pri 12% stúpaní (max. kg) 800 1 000 1 100 1 100 1 100

Technické údaje – Fabia Combi 

  Zobrazené hodnoty (okrem označených 1) platia pre štandardný model bez doplnkovej výbavy.  1) Platí pre vozidlá s pneumatikami 185/60 R15 s nízkym valivým odporom.

 ( )  Platí pre verzie s automatickou prevodovkou.

Všetky motorizácie sú vybavené systémom Start-Stop a rekuperáciou energie  
podľa emisných štandardov EU6 a starostlivosti o životné prostredie.
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Všeobecné informácie
ŠKODA Service

ŠKODA Assistance
Ak sa vaše vozidlo stane z akéhokoľvek dôvodu nepojazdné, kedykoľvek 
volajte (24 hodín denne, 365 dní v roku) centrálu ŠKODA Assistance: 

v SR:  0800 119 455  v zahraničí: +421 2 4920 5951

Pracovníci centrály vám ochotne sprostredkujú potrebnú pomoc. 

Doživotná garancia mobility Premium
K tomu, aby jazda s vašim vozidlom bola vždy bezpečná a príjemná, 
prispieva okrem iného aj Doživotná garancia mobility Premium, ktorá je 
súčasťou služieb poskytovaných k novému vozidlu. V prípade poruchy 
na vašom vozidle je vám prostredníctvom centrály ŠKODA Assistance 
poskytnutý bezplatne príjazd servisného vozidla na miesto poruchy, 
prípadne odťah k najbližšiemu autorizovanému servisnému partnerovi 
ŠKODA a v prípade potreby aj ďalšie služby pre posádku vozidla, 
napríklad prenocovanie v hoteli, náhradné vozidlo či náhradná doprava. 
Rovnako ak sa ocitnete v situácii spôsobenej i vlastným zavinením, keď 
nie je možné odísť, ako napríklad v prípade nedostatku/zámeny paliva, 
defektu pneumatiky, zamknutých alebo stratených kľúčov, vybitej 
autobatérie, prídeme za vami, nech ste kdekoľvek na území Slovenskej 
republiky či ostatných európskych štátov, a pomôžeme vám vyriešiť 
vašu nepríjemnú situáciu. Stačí zavolať na centrálu ŠKODA Assistance, 
24 hodín denne, 365 dní v roku. Ďalšie podrobnosti o ponuke nájdete na 
www.skoda-auto.sk a u autorizovaných servisných partnerov ŠKODA.

Vyzdvihnutie a pristavenie vozidla
Ak je pre vás problém priviezť    vaše vozidlo do servisu, autorizovaný 
servisný partner ŠKODA s vami dohodne termín a vozidlo si u vás 
vyzdvihne. Po vykonaní servisných úkonov ho privezie späť.

Náhradné vozidlo 
Počas opravy alebo servisnej prehliadky vášho vozidla vám autorizovaný 
servisný partner ŠKODA môže poskytnúť náhradné vozidlo.

Záruky výrobcu 
1. Záruka 2 roky na vecné a právne nedostatky
2. Záruka 3 roky na nedostatky laku
3. Záruka 12 rokov na neprehrdzavenie karosérie 
 
Predĺžená záruka
K vozidlu ŠKODA si môžete za príplatok v rámci mimoriadnej výbavy 
objednať záruku predĺženú o 3. a 4. rok s možnosťou limitov najazdených 
kilometrov (do 60 000 alebo 120 000). Počas trvania predĺženej záruky 
máte právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie reklamovaných 
nedostatkov podľa platných obchodných podmienok. Viac informácií 
získate na www.skoda-auto.sk a u svojich autorizovaných servisných 
partnerov ŠKODA. 

Premenlivý servisný interval
Pri vybraných modeloch ŠKODA môže byť uplatnený premenlivý servisný 
interval (WIV). Pri dodržaní predpísaných podmienok umožňuje systém 
WIV predĺžiť servisný interval až na maximálne 30 000 km. Časový limit 
medzi servisnými prehliadkami je stanovený maximálne na dva roky. 
Vodič je vždy včas informovaný prostredníctvom prístrojového panela 
o nutnosti vykonania servisnej prehliadky. O možnostiach nastavenia 
premenlivého servisného intervalu na vašom vozidle sa informujte 
u najbližšieho autorizovaného servisného partnera ŠKODA. 

ŠKODA Originálne príslušenstvo 

Pod značkou ŠKODA Originálne príslušenstvo vám ponúkame detské 
sedačky, prepravné systémy, disky z ľahkej zliatiny rozširujúce ponuku 
mimoriadnych výbav, slnečné clony, mechanické zabezpečenie atď. 
Viac informácií o celom sortimente nájdete v katalógoch príslušenstva 
jednotlivých modelov ŠKODA. 

ŠKODA Originálne dielce 

Bezpečnosť 
ŠKODA Originálne dielce sú identické s dielcami, ktoré boli použité 
pri montáži vozidla ŠKODA. Vďaka použitiu prvotriednych materiálov 
a technológií zaručujú bezpečnú a bezstarostnú jazdu. 

Dostupnosť 
ŠKODA AUTO ponúka kompletný sortiment dielcov, resp. dielcov výbavy 
použitých pri sériovej výrobe vozidla a nezameriava sa len na obrátkové 
dielce. Zásobovanie ŠKODA Originálnymi dielcami je zaistené aj po 
vyjdení daného modelu zo série, pričom pre prevádzkovo dôležité 
dielce je táto doba až 15 rokov.

Dlhá životnosť 
Použitie materiálov prvotriednej kvality a špičková technológia výroby 
ŠKODA Originálnych dielcov zaručujú ich maximálnu spoľahlivosť a dlhú 
životnosť. Dôkazom je predĺženie záručnej doby výfukov na 4 roky, ktoré 
sa vzťahuje na všetky stredné a zadné dielce výfukov.

Ochrana životného prostredia 
Do sortimentu ŠKODA Originálnych dielcov patria aj výmenné dielce, pri 
ktorých výrobe nie je životné prostredie natoľko zaťažované odpadom, 
prebytkom odpadového tepla a znečisťova ním vody.

Informácie na internete

Na www.skoda-auto.sk nájdete okrem iného aj náš konfigurátor, 
s ktorým si môžete nastaviť svoje vozidlo presne podľa svojich predstáv 
a želaní.  

Predaj veľkoodberateľom

Ponúkame vám produkty a služby prispôsobené vašim obchodným 
a finančným potrebám, špičkovú úroveň starostlivosti o zákazníka, 
portfólio služieb, ktoré zodpovedajú požiadavkám veľkoodberateľov 
a vysokú kvalitu vozidiel, príslušenstva a servisu, ktoré sú zárukou 
nízkych nákladov na prevádzku vášho vozového parku. Viac informácií 
na:
http://www.skoda-auto.sk/firemni-zakaznici/skoda-flotila.
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Jeden z najdôležitejších cieľov spoločnosti ŠKODA AUTO je vývoj a výroba produktov, ktoré sú priateľské k životnému prostrediu tak, ako je to len 
možné počas celého svojho životného cyklu. Dávame dôraz na výber recyklovateľných materiálov. Naše vozidlá ŠKODA sú vyrobené progresívnymi 
typmi technológií v moderných továrňach, ktoré zodpovedajú najprísnejším kritériám. Antikorózna ochrana natretých častí vozidiel je založená výlučne 
na bezolovnatých kataforéznych (KTL) a vodou rozpustiteľných náteroch. 

Stratégia našej spoločnosti zahŕňa obmedzovanie spotreby paliva a emisií. Výsledok toho je, že naše motory spĺňajú aktuálne regulácie emisií. 
Všetky produkty ŠKODA sú vyrobené výrobnými procesmi, ktoré zodpovedajú právnym predpisom a reguláciám pre ochranu pôdy a vodných zdrojov. 
Výsledkom týchto aktivít je fakt, že vozidlá ŠKODA spĺňajú technické, bezpečnostné, kvalitatívne a environmentálne požiadavky. ŠKODA AUTO prispieva 
k zachovaniu čistého životného prostredia a poskytuje mobilitu a komfort svojim zákazníkom.

Ekologické logo vyjadruje zodpovednosť a snahu ŠKODA AUTO o trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode. 

V tomto katalógu sú vyobrazené niektoré modely s voliteľnou výbavou, ktorá nemusí byť súčasťou štandardnej výbavy. Informácie o technických údajoch, konštrukcii, vybavení, 
materiáloch, zárukách a vonkajšom vzhľade sa vzťahujú na obdobie zadávania prospektu do tlače. Výrobca si vyhradzuje právo zmeny (vrátane zmeny technických parametrov alebo 
výbav jednotlivých modelov). Ďalšie podrobné informácie o štandardnej a voliteľnej výbave, o aktuálnych cenách, dodacích podmienkach a termínoch vám poskytne na požiadanie 
váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA. Tento katalóg bol vytlačený na papier vyrobený z buničiny bielenej bez použitia chlóru. Papier je 100% recyklovateľný.

facebook.com/SkodaAutoSK

Stiahnite si ŠKODA
Interaktívny Katalóg 
a preskúmajte vozidlo 
z každého uhla.

Stiahnite si aplikáciu  
ŠKODA Service pre pomoc 
na vašich cestách.

Stiahnite si aplikáciu 
ŠKODA Manual a získajte 
jednoduchý prístup ku všetkým 
informáciám o vozidle.

Váš partner ŠKODA:

www.skoda-auto.sk 
Viac informácií a možnosť skúšobnej  
jazdy získate na:




