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FABIA HATCHBACK
1.0 MPI 55 kW (75 k) 5° MP 4,8 108 12 660 €

1.2 TSI 66 kW (90 k) 5° MP 4,7 107 13 560 €

1.2 TSI 81 kW (110 k) 6° MP 4,8 110 14 060 €

1.2 TSI 81 kW (110 k) 7° AP 4,7 109 15 560 €

1.4 TDI 66 kW (90 k) 5° MP 3,8 100 16 060 €

1.4 TDI 66 kW (90 k) 7° AP 4,0 104 17 560 €

1.4 TDI 77 kW (105 k) 5° MP 4,0 104 16 760 €

FABIA COMBI
1.0 MPI 55 kW (75 k) 5° MP 4,8 109 13 260 €

1.2 TSI 66 kW (90 k) 5° MP 4,7 107 14 160 €

1.2 TSI 81 kW (110 k) 6° MP 4,8 110 14 660 €

1.2 TSI 81 kW (110 k) 7° AP 4,7 109 16 160 €

1.4 TDI 66 kW (90 k) 5° MP 3,8 101 16 660 €

1.4 TDI 66 kW (90 k) 7° AP 4,0 104 18 160 €

1.4 TDI 77 kW (105 k) 5° MP 4,0 106 17 360 €

MOTORIZÁCIA
Komb. spotreba

[l/100 km]
Komb. emisie

CO2 [g/km] MONTE CARLO

CENNÍK
ŠKODA FABIA MONTE CARLO
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Interiér Monte Carlo a dekoračné obloženie Black Cube

Disky ITALIA z ľahkej zliatiny, čierne 6J x 16" (215/45)

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, RBS, TPM, XDS+, 
multikolíznej brzdy a funkcie prefill

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

Manuálna klimatizácia

Projektorové svetlomety s LED denným svietením

Rádio SWING (5" farebný dotykový displej; SD slot, USB)

4 reproduktory vpredu

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

Predné hmlové svetlomety

Panoramatická sklenená strecha

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Športové sedadlá vpredu v prevedení Monte Carlo

Trojramenný športový multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia

Športový podvozok

Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača

Stredová konzola v prevedení červená Cherry

Nástupné lišty vpredu s logom Monte Carlo

Plaketka na B‑stĺpiku Monte Carlo

Spojler zadného veka vo farbe vozidla

Prahová lišta (v čiernom vyhotovení)

Spojler na prednom nárazníku (v čiernom vyhotovení)

Difúzor na zadnom nárazníku (v čiernom vyhotovení)

Vonkajšie spätné zrkadlá v čiernom vyhotovení

Rámik chladiča v čiernom vyhotovení

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Ozdobné kryty pedálov

Signalizácia nezapnutého pásu na predných a zadných sedadlách

Štart/Stop systém a rekuperácia brzdnej energie

Paket CHROM (hlavica radiacej páky, rámik radiacej páky, ovládač prívodu 
vzduchu do interiéru, výduchy prívodu vzduchu, kľučky dverí, poistné tlačidlo 
ručnej brzdy) 

Obmedzovač rýchlosti

Odkladacie kapsy na zadnej strane predných sedadiel

Odkladacia schránka v batožinovom priestore, vľavo

Sieťky na bočnej strane predných sedadiel

Strešný nosič čierny (len pre Combi)

Zadné kotúčové brzdy (nie pre 1.0 MPI)

Zadný stierač s ostrekovačom 

Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných sedadlách 
systémom ISOFIX a pásom TopTether

Súprava na opravu pneumatík (kompresor na 12 V + fľaša s náplňou) 

Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné 60:40 (hatchback)

Zadné sedadlo a operadlo delené a sklopné 60:40 (Combi)

Funkčný paket (výklopná odkladacia schránka pod sedadlom vodiča, dáždnik 
pod sedadlom spolujazdca, háčiky na tašky a priehradka v batožinovom 
priestore, dve čítacie lampičky vpredu a vnútorné svetlá vzadu, 4 sklopné 
stropné madlá s 2 háčikmi, make‑up zrkadlá na strane vodiča a spolujazdca, 
slnečná clona na strane spolujazdca s varovným štítkom airbagu, zásuvka 12 V 
v batožinovom priestore – Combi, osvetlená odkladacia schránka spolujazdca 
+ veko s brzdou)

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu 
kilometrov)

ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, 
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, 
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, 
požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

MONTE CARLO

Interiér je vybavený športovými sedadlami, ktoré sú čalúnené kombináciou farieb červená, čierna a sivá. Môžete si vybrať far‑
bu stredovej konzoly, červenú (základná výbava) alebo čiernu (bezpríplatková doplnková výbava). Športový trojramenný volant 
z čiernej perforovanej kože je ozdobený červeným prešívaním.
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DOPLNKOVÁ VÝBAVA
MONTE 
CARLO

AKČNÝ PAKET

Monte Carlo Plus
v hodnote 1 036 €

> Climatronic – automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti
> Rádio BOLERO
> Komfortné telefonovanie s Bluetooth
> Soundpaket ŠKODA Surround so 6 reproduktormi 
> Lakťová opierka vpredu
> Parkovacie senzory vzadu

WSM 650

16" disky ITALIA z ľahkej zliatiny
základná výbava

17" disky SAVIO z ľahkej zliatiny
doplnková výbava 

KOMBINAČNÉ CENY
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X2 312

Navigačný systém AMUNDSEN s mapovým podkladom Európa na SD karte PNB 493

BEZPEČNOSŤ
Asistent rozjazdu do kopca (pre DSG v sérii) UG1 77

Front Assistant 6K2 283

Asistent rozpoznania únavy EM1 41

Predné hmlové svetlomety s Corner funkciou PW2 106

Easy Light Assistant – svetelný senzor (Comming/Leaving Home) PR1 36

Rain‑Light Assistant – dažďový a svetelný senzor (Tunnell Light + Comming/Leaving Home), vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním PR4 250

FUNKČNOSŤ
Fajčiarsky paket (popolník vpredu a zapaľovač) PKD 26

Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov PK5 131

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla 9T1 28

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ
Trojramenný športový multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu, dekor Piano čierny PL9 17

Čierna stredová konzola 3D1 0

Vyhrievanie predných sedadiel 4A3 200

DISKY/PNEUMATIKY
Disky SAVIO z ľahkej zliatiny čierne 7J × 17" (215/40) PJ8 361

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez TyreFit) PJA 78

Bezpečnostné skrutky kolies 1PD 31

KOMFORT
Parkovacie senzory vzadu 7X1 267

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X2 578

Parkovacia kamera s ostrekovačom (možné len s Bluetooth) KA1 267

Tempomat 8T6 146

Adaptívny tempomat (možné len pre TSI a TDI) PLI 663

Lakťová opierka vpredu 6E1 114

SIMPLY CLEVER paket – sieťový program, pružná odkladacia schránka v batožinovom priestore, držiak telefónu, odpadkový kôš PSI 73

SIMPLY CLEVER paket (fajčiarske prevedenie)– sieťový program, pružná odkladacia schránka v batožinovom priestore, popolník 
a zapaľovač, odpadkový kôš

PSJ 80

Kúrenie (bez klimatizácie) – 0

Climatronic – automatická klimatizácia s kombinovaným filtrom a senzorom vlhkosti v držiaku vnútorného spätného zrkadla 
s automatickým stmievaním

PHF 334

Deliaca sieť za zadnými sedadlami (len pre Combi) 3CB 106

Držiak bicyklov (len pre Combi) NG7 192

Medzipodlaha v batožinovom priestore (len pre Combi) PGN 136
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DOPLNKOVÁ VÝBAVA

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
Komfortné telefonovanie s Bluetooth + ovládanie telefónu na displeji rádia RAD 119

Rádio BOLERO (6,5" farebný dotykový displej; komfortné telefonovanie s Bluetooth, SD slot, USB, ovládanie telefónu na displeji rádia, 
Soundpaket ŠKODA Surround (6 reproduktorov: 4 vpredu a 2 vzadu))

RAG 321

Navigačný systém AMUNDSEN (6,5" farebný dotykový displej; komfortné telefonovanie s Bluetooth, SD slot, USB, ovládanie telefónu na 
displeji rádia, Soundpaket ŠKODA Surround (6 reproduktorov: 4 vpredu a 2 vzadu); mapový podklad Európa na SD karte)

PNB 813

Digitálny rádiopríjem DAB QV3 104

Soundpaket ŠKODA Surround so 6 reproduktormi (4 vpredu a 2 vzadu) PS0 70

Hlasové ovládanie (možné len s RAG/PNB a 9WT) QH1 17

Funkcia SMARTGATE EI9 100

SmartLink (možné len s RAG/PNB) 9WT 156

ZABEZPEČENIE VOZIDLA
Alarm s vnútornými senzormi (Safe systém) PDR 233

EASY START – bezkľúčové štartovanie PD4 207

EASY START – bezkľúčové štartovanie a alarm s vnútornými senzormi (Safe systém) PDS 439

KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie PD7 389

KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie a alarm s vnútornými senzormi (Safe systém) PDT 621

OSTATNÉ
UNI farby biela Candy a červená Corrida *CHR 0

SPE farby biela Laser a sivá Steel *SPE 231

Metalické farby *MET 369

Predĺžená záruka 5 rokov/100 000 km EA4 

Predĺžená záruka 5 rokov/150 000 km EA9 212

Uvedené hodnoty kombinovanej spotreby a emisie CO2 boli zistené podľa pravidiel a za 
podmienok ustanovených právnymi a technickými predpismi na určovanie prevádzkových 
a technických údajov motorových vozidiel.

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková 
výbava znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu 
a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. 
Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií 
bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky obrázky sú ilustračné.

Platný od 1. 12. 2016

● základná výbava – nie je v ponuke MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC COMPLETE PROFESIONAL
Servis 5 rokov/75 000 km 666 1 374 1 530

Servis 5 rokov/100 000 km 834 1 812 2 136

Servis 5 rokov/150 000 km 1 212 2 574 3 114

MONTE 
CARLO


