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Bra självförtroende handlar inte bara 

om att kunna tala inför publik. Det är en 

attityd som leder dig genom livet. Om 

du inte är född med det kan du alltid få 

låna lite från nya ŠKODA Fabia. Dess 

skarpa, och precisa linjer är alldeles 

för tuffa för att den ska vara blyg. 

Men självförtroendet sitter inte bara 

i utseendet. Nya ŠKODA är en full-

blods ŠKODA vilket innebär att dess 

karaktär har förstärkts med både små 

och stora Simply Clever-detaljer, som 

alltid är lika genomtänkta. Till exempel 

en isskrapa i tanklocket som du alltid har 

på rätt plats inom räckhåll när frosten 

slår till eller de smarta förvaringsfacken 

och krokarna i bagageutrymmet som 

skapar enkelhet och struktur i livet.

Detta är nya ŠKODA Fabia.
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DESIGN
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DESIGN
Jag får fler likes på gatan än på Facebook.
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UTVÄNDIG 
DESIGN
Be inte om uppmärksamhet. Stjäl den. Börja med att klä  

upp dig för att imponera, och lämna dem sedan kippande 

efter andan. Överallt kommer folk att vända sig om efter dig. 

Du lockar till dig nya beundrare i varenda hörna.

Nya Fabia får folk att vända sig om oavsett från vilket håll de ser den. Skarpa linjer och 

kraftfulla kurvor ger den ett särpräglat bakparti, som skapar ett attraktivt spel mellan ljus 

och skugga. ŠKODAS karaktäristiska designspråk framträder tydligt i det kristallformade 

utrymmet för nummerskylten. I bilens bakparti hittar man också de välbekanta C-formade  

bakljusen, som nu har försetts med en svart högblank list.
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Frampartiet på nya Fabia utstrålar styrka och självförtroende. Grillen har fått vertikala ribbor med  

ŠKODA-märket tydligt placerat på motorhuven. Linjerna som går nerför motorhuven understryker  

ytterligare bilens spännande framtoning.

Nya Fabia är lika vacker som dynamisk. Spelet mellan ljus och skuggor fortsätter, med distinkta 

linjer längs sidorna och med utskurna linjer på nedre delen av dörrarna.
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Kombiversionen är ett bevis på att form och funktion kan samsas under samma tak. 

Bilens skarpa, tydliga linjer omsluter på ett smart sätt det oöverträffade utrymmet på 

insidan. Oavsett från vilken vinkel du betraktar bilen kommer du att imponeras av de per-

fekt balanserade proportionerna. Det är ett fantastiskt exempel på dynamisk design i har-

monisk samverkan med funktion, till exempel de praktiska men ändå eleganta takräckena.
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Blinkers har flyttats och är nu placerade i kåporna på sidobackspeglarna och bidrar 

därmed till att lyfta intrycket av nya Fabia ytterligare ett snäpp.

Panoramaglastaket, som finns till både halvkombi- och kombiversionen, löper hela vägen från vindrutan till 

takspoilern. Och om du behöver kan du dra för en skärm som skyddar mot solen.



Strålkastarkåporna med kristallinfällningar i den nedre delen påminner om skickligheten hos Böhmiska glasmästare. Strålkastaren är monterad mot 

en svart bakgrund och har LED-varselljus. Du kan dessutom utrusta din Fabia med dimljus som lyser när man svänger.
15



Din bil ska vara din signatur.

ColourConcept, som utvecklats

exklusivt för halvkombiversionen,

erbjuder många olika alternativ för att

ge din nya Fabia ett personligt utseende.

COLOUR 
CONCEPT ColourConcept, vit

ColourConcept, silver

Du föddes med ett färgsinne. Använd det. 

Förena vitt med rött eller grönt med svart.  

Då behöver världen inte längre vänta på sol 

och regn för att skåda en regnbåge.



Välj tak, sidobackspeglar och fälgar i vitt, silver, eller 

svart och lackera karossen i någon matchande färg.
ColourConcept, svart

En komplett förteckning över våra färgkombinationer hittar du på vår webbsida. 17



INVÄNDIG 
DESIGN
Du har fått deras uppmärksamhet. Bra. Nu ska du ta med dem in. Visa dem att du har mer att erbjuda än det som fick dem  

att tappa hakan. Övertyga dem om att det vackraste hittar man på insidan.

Lika fängslande är bilens interiör. Här hittar du material av högsta kvalitet och du ser skickligt hantverk i alla detaljer. Tonvikten har lagts på horisontella 

linjer och perfekt ergonomi. Det gör att interiören i denna kompakta bil är komfortabel, självsäker och överraskande rymlig.



I nya Fabia finns det gott om utrymme i baksätet för din familj och dina vänner.

Pedalerna i stål är eleganta , men också bekväma 

för föraren .

Tack vare panoramaglastaket kommer  

du att njuta av frihet och rymd.
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Ambition blå klädsel, vit pianodekor

Ambition

INVÄNDIGA TILLVAL



Ambition grå klädsel, svart matt (ingen dekorfilm)

Ambition röd klädsel, ljus borstad aludekor Ambition blå klädsel, vit pianodekor

Ambition grå klädsel, ljus borstad aludekor

Interiörversionen Ambition består 

av dekorativa detaljer i krom, såsom 

dörrhand tag, lister runt luftventiler 

och instrument samt dekorele-

ment på ratten. Du kan välja mellan 

ett stort antal olika sätesklädslar 

och kombinationer av dekorfärger.  

I standardutrustningen ingår elstyrda 

fönster fram och bak, förarsäte som 

kan justeras i höjdled samt 3-ekrad 

multifunktionsratt med reglage för 

Infotainmentsystem och färddator.
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Style svart klädsel, svart matt (utan dekor)

Style blå klädsel, vit pianodekor Style beige klädsel, svart pianodekor

Style beige klädsel, svart pianodekor

Style svart klädsel, mörk borstad aludekor

Interiörversionen Style består också av dekorativa 

detaljer i krom. Du kan välja mellan ett stort antal 

olika sätesklädslar och kombi nationer av dekorfärger. 

I standardutrustningen ingår Easy Start, luftkondi-

tionering, Infotainmentsystem Swing med Bluetooth 

handsfree, ŠKODA Surround (Arkamys) med 6 hög-

talare, för ar säte och passagerarsäte fram som kan 

justeras i höjdled samt 3-ekrad multifunktionsratt 

med reglage för Infotainmentsystem, färddator och 

telefon.

Style



Exklusiva sportstolar med en speciell 

design understryker bilens dynamiska 

karaktär. De finns som extra utrustning 

för Ambition- och Style-versionerna.

Sportstolar

Sportstolar

Sportstolar

Style svart klädsel, svart matt (utan dekor)
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SIMPLY 
CLEVER



SIMPLY 
CLEVER

Strunta i mjukvaran. Jag hackar livet.
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Hacka livet. Gör livet enklare. Hitta små saker som gör stor skillnad. Man brukar säga att man 

ska tänka på de små detaljerna. Eller som vi säger - Simply Clever.

Förvaringsfickan i de båda bakre dörrarna rym-

mer en flaska på 0,5 liter (bild). I de främre dör-

rarna får du plats med en flaska på 1,5 liter.

FlaskhållareFickorMultimediahållare
När du kör kan du ha din smartphone eller liknande säkert 

förvarad i multimediahållaren på mittkonsolen, placerad i de 

dubbla mugghållarna.

I fickorna på insidan av ryggstöden till fram-

sätena kan du förvara kartor, mobiltelefon och 

andra små föremål.

FÖRVARINGSUTRYMME 
INVÄNDIGT



Det låsbara förvaringsutrymmet på instrumentbrädan 

är så stort att det rymmer en flaska på 1 liter.

HandskfackFack för säkerhetsvästPapperskorg
Chokladpapper och liknande skräp kan du lägga i 

papperskorgen, som är lätt att ta bort och tömma. 

Papperskorgen kan du placera i facket på någon av 

framdörrarna. 

Förvara alltid säkerhetsvästarna i facken på 

framdörrarna så att du lätt kommer åt dem vid 

behov.

27



BAGAGEUTRYMME
Packa in det. Häng det. Lyft upp det. Lås in det. Utnyttja 

det generösa bagageutrymmet till max med hjälp av smarta 

detaljer som gör livet lite enklare, men absolut inte tråkigare.

Bagageutrymmet i nya Fabia 

kan visa upp några imponeran-

de siffror: halvkombin rymmer 

330 liter med sätena uppfällda 

och 1 150 liter med nerfällt bak-

säte. Kombin rymmer 530 resp 

1 395 liter. 

Kapacitet



Nätsats Variabelt lastgolv Cykelhållare
En uppsättning nät i olika storlekar hjälper dig att hålla 

ordning i bagageutrymmet och förhindrar att bagaget 

far runt.

Denna specialutrustning för kombiversionen gör att 

du kan ställa in golvet på bagageutrymmet i nivå med 

inlastningskanten vilket gör det mycket lättare att 

lasta in och ur. Dessutom får du på det viset också ett 

diskret förvaringsutrymme. 

Den invändiga cykelhållaren gör att du enkelt 

kan transportera två cyklar inuti kombiversio-

nen.

Hatthyllan Utfällbara krokar Flexibelt förvaringsutrymme
Hatthyllan gör att du kan dela in bagageutrymmet på 

halv  kombi versionen i två lägen. Det nedre läget är per-

fekt när du ska ta med dig ömtåliga saker.

Om du hänger upp varukassarna på krokarna så 

ramlar ingenting ur.

Det här praktiska tillbehöret kan utnyttjas för 

att se till att små saker inte far omkring i baga-

geutrymmet.

29



Mina leksaker fungerar också som mina verktyg.

TEKNO
LOGI



TEKNO
LOGI
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SmartLink
SmartLink – koppla ihop din Fabia med din smartphone. SmartLink 

innehåller: Apple CarPlay, Android Auto och MirrorLink®. 

Systemet gör det möjligt att på ett säkert sätt använda din 

smartphone medan du kör. Alla godkända appar som är certifie-

rade för bilkörning är kompatibla. 

Infotainmentsystemet Swing som är standard i Fabia har en 

5" färgskärm, touch screen och 4 högtalare, USB, SD-kort och  

AUX ingång, dessutom ingår Bluetooth handsfree om du väljer 

utrustningsnivå Style.

Infotainment Swing

INFOTAINMENT 



Amundsen navigationssystem (på bilden) 

och radio Bolero, styrs via en 6,5" pek-

skärm. Båda innhåller USB /AUX-in ingång, 

kortplats för SD-kort som finns i hands k-

facket, Bluetooth och ŠKODA Surround. 

Amundsen navigation levereras med ett 

SD-kort med kartor. SmartLink och DAB 

(Digital Audio Broadcast) finns som tillval.

Amundsen/Bolero

Gör din bil till en amfiteater. ŠKODA Surround ljudsystem, som består av sex högtalare, har 

utvecklats tillsammans med ett ledande företag inom audio-branschen, Arkamys. Ett speciellt 

program kan dessutom ansluta två virtuella högtalare fram och bak. Systemet kan också skapa 

en virtuellt, men ändå imponerande subwoofer.

ŠKODA Surround

33



KOMFORT

Elstyrda fönster

Elstyrda och eluppvärmda sidobackspeglar 

Du styr sidofönstren fram och bak via knapparna som är bekvämt 

placerade i dörren. Självklart ingår barnsäkerhetslås.

Det är enkelt att ställa in stolen i höjdled så att du sitter lika skönt som 

hemma och har en perfekt sikt över trafiken.

Framsäten med höjdjustering 

Utan att öppna fönstret kan du från förarplatsen enkelt och 

snabbt justera sidobackspeglarna och ta bort is eller imma.

Ta ett djupt andetag. Ta del av komforten 

precis som du tar del av vad som händer runt 

omkring dig. Koppla av under långa bilresor 

och kom fram fräsch och utvilad. Ha full koll på 

ditt liv, men utan att det känns obekvämt.



KESSY / Easy Start Luftkonditionering "Climatronic".

Multifunktionsratt
Multifunktionsratten är inte bara skön att hålla i. Från den 

kan du också styra Infotainment, färdator och din mobil. 

Regn- och ljussensorer
Nu är det ännu säkrare och bekvämare att köra efter-

som du slipper sätta på och stänga av vindrutetorkarna 

och slå av och på ljuset. Det låter du regn- och ljussen-

sorerna sköta åt dig.

Nya Fabia kan utrustas med KESSY (Keyless Entry, Start 

and exit System) eller med den enklare versionen som 

kallas Easy Start. Start/stopp-knapp, som du använder för 

att starta och stänga av motorn utan nyckel, är placerad 

på rattstången.

Den elektroniska klimatanläggningen arbetar inte bara för 

högtryck under varma sommarmånader. Den ser till att du har 

bästa tänkbara komfort hela året och tack vare fuktighets-

sensorn tar systemet också hand om problemet med en immig 

vindruta. 35



Förvaringslåda under framsätena

När du ska placera en parkeringsbiljett väl synlig är lösningen 

mycket enkel. Bilen är utrustad med en p-biljetthållare under 

vindrutan.

Under båda framsätena finns en förvaringslåda. Praktiskt när du 

vill stuva undan olika småsaker.

Fack för solglasögon
P-biljetthållare

Det främre armstödet, som döljer 

ett förvaringsfack för småsaker, 

bidrar till ökad komfort för både 

föraren och passageraren i fram-

sätet. 

Dina snygga solglasögon behöver en särskilt säker plats. Facket 

för solglasögon är placerat ovanför den inre backspegeln.

Främre armstöd



Förvaringslåda under framsätena

Parkeringssensorer

SunSet

Isskrapa
Den gröna isskrapan, som sitter mon-

terad på tankluckans insida, är nära till 

hands när du behöver den och du kan 

utan problem sätta tillbaka den utan att 

den behöver torkas av.

Det är lätt att parkera nya Fabia med 

hjälp av parkeringssensorer fram och 

bak. Med ljud- och ljussignaler har du 

full koll på avståndet till eventuella hin-

der.

Passagerarna i baksätet kan skydda sig mot direkt solljus och även från insyn utifrån 

tack vare SunSet, effektiva extratonade rutor.
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SÄKERHET



SÄKERHET
Jag tar risker i livet, men aldrig på vägen.

39



Med hjälp av en radar i den främre stötfångaren utlöser Front Assistant en ljud/ljus-signal, 

via Maxi DOT, för att varna för risken för en kollision. Om föraren inte svarar på detta aktiverar 

systemet bromsarna för att minimera kraften vid en eventuell krock.

Front Assistant

FÖRARHJÄLP- 
SYSTEM
Skaffa dig ett par hjälpande händer. Låt tekniken assistera dig med det 

som du älskar att göra. Du behåller din plats i rampljuset tack vare dina 

beskyddare som ingen annan ser.



ESC
ESC (Electronic Stability Control) har ut vecklats 

ytterligare för nya Fabia. XDS+ (elektroniskt styrd 

differential) hjälper dig att köra säkrare genom 

kurvor och med mer dynamik. Om olyckan skulle 

vara framme och en kollision inträffar och någon 

av krockkuddarna fram aktiveras kliver MKB (mul-

tikollisionsbromsen) in och förhindrar att bilen 

åker vidare utan kontroll.

Trötthetsvarning
Trötthetsvarning utvärderar data från servos-

tyrningssensorerna för att upptäcka eventuella 

avvikande beteendemönster som tyder på att 

föraren börjar bli trött. Om detta sker får föraren 

en varningssignal på Maxi DOT-skärmen och upp-

manas att ta en paus.
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Den mest värdefulla lasten transporteras ofta där bak, därför är det självklart att 

alla tre passagerare i baksätet ska sitta lika säkert och bekvämt.

SÄKERHET
Ta chanser, men inte när du kör bil. Njut av en flott och elegant stil, men utan att kompromissa med 

säkerheten. Utsätt dig för andras uppmärksamhet, men utsätt dig inte för några risker. Bry dig om 

saker och ting, även om du inte behöver bry dig.



Nya Fabia är utrustad med sex krockkuddar som standard för att ge maximal säkerhet för både 

föraren och passagerarna. Bland annat krockkuddar för huvud, och sidokrockkudde fram. 
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PREST ANDA



Jag vet hur jag får ut mest av det jag har.

PREST ANDA
45



PRESTANDA
Du kommer att trivas i trafiken. Åka dit och tillbaka och stanna här 

och där. Och allt detta kan du göra med motorer som förbrukar 

mindre bränsle och är mer miljövänliga, men som inte tappat i styrka.

Start/stopp-systemet sparar bräns-

le genom att automatiskt stänga av 

motorn vid tomgång. Den nya ver-

sionen av Fabia svarar till och med 

på olika förinställda situationer för 

högre bränsleeffektivitet.

Start-Stop system

Den som gillar manuella växellådor kan välja mellan 5- och 6-ste-

gad växellåda, beroende på motorversion. Båda växellådorna 

har exakta och lätta växlingar tack vare korta utväxlingar. 

Om du hellre föredrar absolut kraft med absolut komfort, 

så finns automatväxellådan DSG (Direct Shift Gearbox).

Växellåda



Även kraft förekommer för olika smaker. Den som pendlar dagligen föredrar kanske en pigg 3-cylindrig motor. Den som är 

ute efter höga farter trivs nog bäst med en av de dynamiska 3-cylindriga TSI-motorerna. Men alla våra moderna bensin- 

och dieselmotorer, oavsett vilken version man väljer, är extremt tillförlitliga och bränsleeffektiva. 

Motorer

47



Ta Skodas framgångsrika historia i det legendariska Monte Carlo rallyt. 

Blanda det med stil och glamour från furstendömet. Och du får spän-

nande Fabia Monte Carlo. Bilens svarta yttre element, ger den en unik 

stil och en vildsint uttryck. Panoramaglastaket är standard.

Den svarta designen inkluderar de externa sidospeglarna, grillens ram, plastskydden som kantar 

den nedre delen av fordonet samt diffusorn. Monte Carlo logon hittar du på B-stolparna. För att 

ytterligare förstärka helhetsintrycket liksom passagerarnas komfort, är Monte Carlo utrustad med 

SunSet extra tonade rutor bak.

ŠKODA FABIA
MONTE CARLO



49



Växelspak i svart lä d er med röda sömmar. 

Den röda färgen är något du även hittar på 

tygmattor och mitt konsolen. 
Interiören har sportstolar med unik klädsel i en kombination av rött, svart och grått.  

3-ekrad Supersportratt med perforerat läder och röda sömmar.



De främre instegslisterna med Monte Carlo logo 

har både en dekorativ och skyddande funktion. 

Fabia Monte Carlos distinkta stil understryks 

av 16" Italia lättmetallfälgar i svart design.

Du kommer att njuta av känslan av frihet och utrymme 

som kommer med panoramaglastaket. Och när det behövs, 

kan du dra för solskyddet enkelt.
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DIN UNIKA  FABIA



En i mängden? Nej, jag är en på miljonen.

DIN UNIKA  FABIA
53



FÄRGER

Race Blue metallic

Rallye Green metallicBrilliant Silver metallic

Moon White metallic

Candy White, solid

Black Magic, pärleffekt Cappuccino Beige metallic   



Pacific Blue, solid

Laser White, solid

Denim Blue metallic Corrida Red, solid

Quartz Grey metallic

En snygg utvändig design måste kläs i snygga färger. 

Nya Fabia erbjuder ett stort antal kulörer så att du kan 

färgsätta din omgivning i vilken färg du vill. 55



FÄLGAR

16" Rock lättmetallfälgar 15" Matone lättmetallfälgar

17" Prestige lättmetallfälgar 17" Clubber lättmetallfälgar

Några av bilarna i katalogen är utrustade med 17" SAVIO fälgar som återfinns i tillbehörssortimentet.

16" Antia lättmetallfälgar svart



15" stålfälgar med Dentro navkapslar15" Mato lättmetallfälgar

16" Antia lättmetallfälgar vit16" Antia lättmetallfälgar silver 16" Antia lättmetallfälgar röd

57



KLÄDSEL
Interiör Ambition, Blå

Interiör 
Ambition, Röd

Interiör 
Ambition, Grå



47

Interiör Style, SvartInteriör Style, Beige

Interiör  
Style, Blå

Sportstolar 
59



STIL GUIDE
Med de olika färgalternativen för exteriören i ColourConcept-sektionen plus 

de många färgkombinationerna för interiören finns det svindlande 125 olika 

kombinationer att välja bland.

För att hjälpa dig att hitta den bästa kombinationen har vi tagit fram en 

guide som visar vilka exteriör- och interiörfärger som passar bäst ihop. Så 

att du gör största möjliga intryck med minsta möjliga krångel. 

Vilken kombination passar din stil?



STIL GUIDE
Jag håller stilen på vägen. 61



1  Rallye Green, metallic

2  Svart ColourConcept

3  Interiör Style, Svart 

1 3

2

ColourConcept avser endast halvkombiversionen med utrustningsnivå Style.
Kombiversionen kan utrustas med färgade fälgar. En komplett förteckning  
över våra färgkombinationer hittar du på vår webbsida.



1  Rallye Green, metallic

2  Svart ColourConcept

3  Interiör Style, Svart 

1  Black Magic, pärleffekt 

2  Silver ColourConcept

3  Interiör Style, Svart 

1  Race Blue, metallic

2  Vit ColourConcept

3  Interiör Style, Blå 

1 3

2

1 3

2

1  Corrida Red, solid

2  Svart ColourConcept

3  Interiör Style, Svart  

1 3

2
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1  Moon White, metallic

2  Svart ColourConcept

3 Interiör Style, Svart 

1  Corrida Red, solid

2  Vit ColourConcept

3  Interiör Style, Svart

1  Cappuccino Beige, metallic

2  Svart ColourConcept

3  Interiör Style, Svart 

1 3

2

1 3

2

1 3

2



1  Black Magic, pärleffekt

2  Silver ColourConcept

3  Interiör Style, Beige

1  Pacific Blue, solid

2  Silver ColourConcept

3  Interiör Style, Blå 

1 3

2

1 3

2

1  Quartz Grey, metallic

2  Silver ColourConcept

3  Interiör Style, Beige

1 3

2

1  Corrida Red, solid

2  Vit ColourConcept

3  Interiör Style, Svart
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TILLBE
HÖR



TILLBE
HÖR

Det jag bär med mig bär min signatur. 

67
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TILLBEHÖR

Besafe iZi Up X3 Fix är en bältesstol uppdaterad 

med SIR (Side Impact Rotation) passar barn från 

4 år som väger mellan 15–36 kg. Lätt att lyfta i 

och ur barnet, superenkel montering och juster-

bart huvudstöd. 

Golvmattor i hög kvalitet med Fabia-logo-

typen bidrar till en mer komfortabel och 

mysig känsla i kupén.

Golvmattor i gummi som är lätta att 

rengöra skyddar interiören vid dåligt väder 

och ingår självklart som standard.

Ditt liv är ett arbete som ständigt pågår. Fortsätt bygga och 

vända och vrida tills du får det precis som du vill ha det. Nöj 

dig inte bara med det där lilla extra. När du lägger till något 

extra lägger du till något extra om dig själv också.



Fabias särpräglade stil kan förstärkas ytterligare med 17" Savio lättmetallfälgar i blankt eller matt svart. Den kommer att se ännu mer 

imponerande  ut med 16" Italia lättmetallfälgar i vitt, silver eller svart.

Dekorativa dörrtrösklar med inlägg i aluminium 

understryker bilens unika design och skyddar 

dörrtrösklarna mot slitage.

En lastrumsmatta skyddar bilens 

bagageutrymme mot smuts och repor. 

Bevara din bil längre.

Din Skodaåterförsäljare kan erbjuda ett 

brett sortiment av takboxar för olika ändamål.

Du kan montera räcke och hållare, såsom cykelhållare, takbox 

för skidor och snowboards, på bilens takreling så att det sitter 

säkert.
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Tekniska specifikationer – Fabia 
Motor 1.0 TSI/95 hk 1.0 TSI/110 hk 1.4 TDI CR DPF/90 hk 1.4 TDI CR DPF/105 hk

Turbobensinmotor, radmotor,  
vätskekylningssystem, DOHC

Turbobensinmotor, radmotor,  
vätskekylningssystem, DOHC

Dieselmotor, turbo med självjusterande blad, 
radmotor, vätskekylsystem, DOHC

Dieselmotor, turbo med självjusterande blad, 
radmotor, vätskekylsystem, DOHC

Cylindrar/cylindervolym (cm³) 3/999 3/999 3/1422 3/1422
Max. effekt/varvtal (kW/varv per min) 70/5000-5500 81/5000-5500 66/3000–3250 77/3500–3750
Max. vridmoment/varvtal (Nm/varv per min.) 160/1500-3500 200/2000-3500 230/1750–2500 250/1750–2500
Miljöklass EU6 EU6 EU6 EU6

Bränsle Blyfri bensin min. RON 95 Blyfri bensin min. RON 95 Diesel Diesel

Prestanda
Topphastighet (km/h) 185 196 182 193
Acceleration 0–100 km/h (sek) 10,6 9,5 (9,8) 11,1 10,1
Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)
– stadstrafik 5,2 5,4 (5,4) 4,4 (4,4) 4,7
– landsväg 3,9 3,9 (4,1) 3,7 (3,7) 4,0
– blandad körning 4,4 4,4 (4,6) 3,9 (4,0) 4,2
CO2-utsläpp (g/km) 101 103 (106) 104 (105) 112
Vändradie (m) 10,4 10,4 10,4 10,4

Transmission

Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift
Koppling Hydraulisk torr kopplingslamell med  

membranfjäder, asbestfri
Hydraulisk torr kopplingslamell med  

membranfjäder, asbestfri (Två koaxialkoppling 
med torr multilamell, elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk torr kopplingslamell med  
membranfjäder, asbestfri  (Två koaxialkoppling 
med torr multilamell, elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk torr kopplingslamell med 
membranfjäder, asbestfri

Växellåda Manuell 5-växlad Manuell 6-växlad,
(Automatiskt 7-växlad, DSG)

Manuell 5-växlad 
(Automatiskt 7-växlad, DSG)

Manuell 5-växlad

Vikt
Tjänstevikt – i standardversion inkl. en förarvikt på 75 kg (kg) ** 1136 1157 (1182) 1184 (1214) 1193
Nyttolast – inkl. förare och extrautrustning (kg) ** 428 427 (427) 427 (427) 427
Totalvikt (kg) 1564 1584 (1609) 1611 (1641) 1620
Släpvikt, obromsad (max. kg) 550 560 (570) 570 (590) 580
Släpvikt, bromsad – 12% (max. kg) 1000 1100 1100 1100

Kaross 5 dörrar, fram- och baksäte, 5 säten Mått utvändigt

Luftmotståndskoefficient, Cw 0,302–0,309 beroende på motorversion Längd (mm) 3992
 Bredd (mm) 1732

Chassi Höjd (mm) 1467

Framaxel MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator Hjulbas (mm) 2470

Bakaxel Torsionsbakaxel Spårvidd fram/bak (mm) 1463; 1457/1457; 1451

Bromssystem Hydrauliskt vakumassisterat diagonalt bromssystem med två kretsar Markfrigång (mm) 133

– bromsar fram Skivbromsar med inre kylning, flytande bromsok med en kolv

– bromsar bak Trumbroms på MPI 1,0 motorn, alla andra motoralternativ har skivbroms Mått invändigt

Styrning Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk styrservo Utrymme i sidled fram/bak (mm) 1401/1386

Fälgar 6.0J x 15" Fri höjd, fram/bak (mm) 1021/963

Däck 185/60 R15 Bagageutrymmesvolym (max. l)
– utan reservhjul, med bakre ryggstöd uppfällda/nedfällda 330/1150

Tank capacity (l) 45 – med reservdäck minskas volymen med 25 l

De angivna värdena gäller för standardmodellen utan extra utrustning. * Användande av bränsle med lågt oktantal kan inverka på motorprestandan.  * Vikten avser bil i grundutförande.  ( ) Gäller automatväxellåda.
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De angivna värdena gäller för standardmodellen utan extra utrustning.

Kaross 5 dörrar, fram- och baksäte, 5 säten Mått utvändigt
Luftmotståndskoefficient, Cw 0,302–0,309 beroende på motorversion Längd (mm) 4257

 Bredd (mm) 1732
Chassi Höjd (mm) 1488/1467
Framaxel MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator Hjulbas (mm) 2470
Bakaxel Torsionsbakaxel Spårvidd fram/bak (mm) 1463; 1457/1457; 1451
Bromssystem Hydrauliskt vakumassisterat diagonalt bromssystem med två kretsar Markfrigång (mm) 135
– bromsar fram Skivbromsar med inre kylning, flytande bromsok med en kolv
– bromsar bak Trumbroms på MPI 1,0 motorn, alla andra motoralternativ har skivbroms Mått invändigt
Styrning Direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk styrservo Utrymme i sidled fram/bak (mm) 1401/1386
Fälgar 6.0J x 15" Fri höjd, fram/bak (mm) 1021/967
Däck 185/60 R15 Bagageutrymmesvolym (max. l)

– utan reservhjul, med bakre ryggstöd uppfällda/nedfällda 530/1395
Tank capacity (l) 45 – med reservdäck minskas volymen med 25 l

Motor 1.0 TSI/95 hk 1.0 TSI/110 hk 1.4 TDI CR DPF/90 hk 1.4 TDI CR DPF/105 hk
Turbobensinmotor, radmotor,  
vätskekylningssystem, DOHC

Turbobensinmotor, radmotor,  
vätskekylningssystem, DOHC

Dieselmotor, turbo med självjusterande blad, 
radmotor, vätskekylsystem, DOHC

Dieselmotor, turbo med självjusterande blad, 
radmotor, vätskekylsystem, DOHC

Cylindrar/cylindervolym (cm³) 3/999 3/999 3/1422 3/1422
Max. effekt/varvtal (kW/varv per min) 70/5000-5500 81/5000-5500 66/3000–3250 77/3500–3750
Max. vridmoment/varvtal (Nm/varv per min) 160/1500-3500 200/2000-3500 230/1750–2500 250/1750–2500
Miljöklass EU6 EU6 EU6 EU6

Bränsle Blyfri bensin min. RON 95 Blyfri bensin min. RON 95 Diesel Diesel

Prestanda
Topphastighet (km/h) 187 199 184 196
Acceleration 0–100 km/h (sek) 10,8 9,9 11,3 10,2
Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)
– stadstrafik 5,2 5,4 (5,5) 4,4 (4,4) 4,7
– landsväg 3,9 3,9 (4,1) 3,7 (3,7) 4,0
– blandad körning 4,4 4,4 (4,6) 3,9 (4,0) 4,2
CO2-utsläpp (g/km) 101 103 (107) 104 (105) 112
Vändradie (m) 10,4 10,4 10,4 10,4

Transmission

Typ Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift Framhjulsdrift
Koppling Hydraulisk torr kopplingslamell med  

membranfjäder, asbestfri
Hydraulisk torr kopplingslamell med  

membranfjäder, asbestfri (Två koaxialkoppling 
med torr multilamell, elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk torr kopplingslamell med  
membranfjäder, asbestfri  (Två koaxialkoppling 
med torr multilamell, elektrohydrauliskt styrd)

Hydraulisk torr kopplingslamell med 
membranfjäder, asbestfri

Växellåda Manuell 5-växlad Manuell 6-växlad,
(Automatiskt 7-växlad, DSG)

Manuell 5-växlad 
(Automatiskt 7-växlad, DSG)

Manuell 5-växlad

Vikt
Tjänstevikt – i standardversion inkl. en förarvikt på 75 kg (kg) ² 1168 1189 (1214) 1216 (1246) 1225
Nyttolast – inkl. förare och extrautrustning (kg) ² 420 419 (419) 419 (419) 419
Totalvikt (kg) 1588 1608 (1633) 1635 (1665) 1644
Släpvikt, obromsad (max. kg) 560 570 (580) 590 (600) 590
Släpvikt, bromsad – 12% (max. kg) 1000 1100 1100 1100

Tekniska specifikationer – Fabia Combi 

¹  Användande av bränsle med lågt oktantal kan inverka på motorprestandan.  ² Vikten avser bil i grundutförande.  ( ) Gäller automatväxellåda.



Utrustningsalternativ i detalj
Ambition Style

Säkerhet

5 stjärnor i Euro NCAP 2014

Automatisk aktivering av varningsblinkers vid krock

Bältesvarning på alla sittplatser

Däcktrycksvarning TPM+

ESC, antisladd inkl. ABS, MSR, ASR, EDS, HBA

Front assist - ett radarbaserat säkerhetssystem som varnar föraren vid risk 
för kollision. Om en kollision är oundviklig bromsas bilen automatiskt för att 
minimera kollisionen. Systemet är aktivt i hela hastighetsregistret utom i 
mycket låga hastigheter. 

Förar och passagerarairbag, passagerarairbag med nyckelavstängning

Hastighetsbegränsare

Huvudkrockgardin fram och bak 

Höjdjusterbara nackkuddar fram med Whiplash skyddssystem WOKS

Isofix barnstolsfästen på ytterplatserna i baksätet

Multi collision brake (automatisk nedbromsning vid kollision) och pre-fill

Sidoairbags i stolarna fram

Släpvagnsstabilitets assist (för bilar med dragkrok)

Stöldskydd med immobilizer

Trötthetsvarnare

XDS+, differential broms (motverkar understyrning i kurvor)

Funktion

12V uttag i bagautrymmet (Combi)

3-ekrad skinnratt med krom och pianosvart dekor, multifunktionsknappar  
för Infotainmentsystem och telefon

3-ekrad skinnratt med krom och pianosvart dekor, multifunktionsknappar  
för Infotainmentsystem 

ŠKODA Soundsystem med 6 högtalare 

4 högtalare fram

Avtagbar dragkrok

Bluetooth handsfree, streaming audio

Centrallås med fjärrkontroll 

Cykelhållare för två cyklar i bagageutrymmet (Combi)

DAB - Digitalradio (mottagning i och runt storstäder)

Drickahållare i fram och bakdörrarna

Däckreparationssats med 12V kompressor + tätningsmedel

Dålig väg paket (underkörningsskydd och höjd markfrigång +15 mm)

”EASY LIGHT ASSISTANT” - ljusautomatik för LED varselljus/halvljus,  
Comming home/Leaving home

Ambition Style

Elektrisk tillsatsvärme (diesel)

Eluppvärmda vindrutespolarmunstycken

Färddator med informationsdisplay ”MAXI DOT” - funktioner: tid, yttertem-
peratur, snittförbrukning, körsträcka, körtid, snitthastighet, km till tankning, 
sträcka till service etc. 

Förberedd med fästen för takräcke (halvkombi) 

Förvaringsfickor på framstolarnas baksidor

Förvaringsutrymme under passagerastolen fram

Glasögon fack i tak-konsolen

Hill hold control (automatisk bromshjälp vid start i backe) 

Hållare för reflexväst under förarsätet

Infotainment ”SWING” 5" färg, touch display, USB, SD, AUX

Infotainment ”BOLERO” 6,5" färg, touch display, USB, SD, AUX

Navigation ”AMUNDSEN” 6,5" touch display, SD-kort med kartor ingår

SmartLink - koppla ihop din Fabia med din smartphone

SmartGate - via WiFi uppkoppling kan du motta bildata från din FABIA  
direkt in i din smartphone

Isskrapa i tanklocket

Krokar för kassar i bagageutrymmet 

Mittkonsol med 12V uttag

Panoramaglastak

Ratten justerbar i höjd och längdled

Regnsensor för vindrutetorkarautomatik

Ryggstödet i baksätet fällbart 60/40

Solskydd med spegel på förar- och passagerarplatsen

Sportchassi (stramare chassisättning med minskad markfrigång -15 mm)

Start stopp, energiåtervinning

Strålkastarrengörare av högtryckstyp

Takreling silver (Combi)

Takreling svart (Combi)

Variabelt lastgolv (Combi)

Komfort

Climatronic (helautomatisk luftkonditionering) –

EASY START (startknapp utan nyckel)

El-justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar

Elektriska fönsterhissar fram och bak

Eluppvärmda framsäten

Farthållare



Ambition Style

Höjdjusterbart förar- och passagerarsäte

Höjdjusterbart förarsäte 

KESSY (nyckellöst öppna/låsa och start/stop av motor med startknapp)

Larm med EASY START

Larm med KESSY

Larm

Luftkonditionering

Mittarmstöd fram

PDC - Parkeringssensorer bak

PDC - Parkeringssensorer fram och bak

Sportstolar

Textilgolvmattor

Design - Exterior

Blinkers integrerade i ytterbackspeglarna

Dimljus fram med kurvfunktion

Dimljus fram

Stålhjul (6J x 15") 

Hjulsida 15" ”DENTRO”) 

Lättmetallfälgar ”MATONE” 6J x 15"

Lättmetallfälgar ”MATO” 6J x 15"

Lättmetallfälgar ”ROCK” 7J x 16"

Lättmetallfälgar ”ANTIA” 7J x 16" svart, vit, silver och röd  
(endast till ColourConcept)

Lättmetallfälgar ”CLUBBER” 7J x 17"

Lättmetallfälgar ”PRESTIGE” 7J x 17"

Låsbultar för lättmetallfälgar

Reservhjul

Strålkastare med projektorteknik och LED varselljus

Sunset (extratonade sidorutor bak, bakruta)

Interiör design

ColourConcept (tak, ytterbackspeglar och 16" ANTIA aluminiumhjul i kontrast-
färg, svart, vit och silver)

– 

Interiördekor ”Pianosvart” – 

Interiördekor ”Pianovit”  

Interiördekor ”Borstad ljus alu”  –

Interiördekor ”Borstad mörk alu” – 

Pedaler i sport aluminium design  

 Standardutrustning  Tillval  – Erbjuds ej till denna modell
75



Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för tiden vid tryckningen. Bilarna som 
visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard. Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar och avvikelser. 
För korrekt information om modeller, utrustning, priser, finansiering etc. kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på 
klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 07/2017

Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och verkstäder finner du även på 
följande Internet adress: www.skoda.se

facebook.com/skodasverige
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ŠKODA FINANCIAL SERVICES

Nyckeln till mobilitet.

Finansieringen av din nya SKODA är en viktig del av bilköpet, och våra  

finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från SKODA. Vi finns hos 

SKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och samarbetspartner. Detta  

innebär en enkel hantering där du får tips om den finansieringsform 

som passar dig bäst, med god kännedom om bilens förväntade framti-

da värde. 

Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson och företag:

ŠKODA Billån

Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende tid, 

kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån ska vara 

med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens värdeminskning.  

Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan byta till ny bil oftare.

ŠKODA Privatleasing

Du vill betala för nyttjandet, att äga din SKODA är inte lika viktigt. Du  

be stäm mer tid, avtalar körsträcka och betalar en leasingavgift per månad.  

Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka bilen, du slipper sälja den. Så 

enkelt som det kan bli.

ŠKODA Leasing

Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finan-

siera företagets bilar. Momsen på leasing avgiften för personbilar oftast 

är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår finansiering med för-

säkring och serviceavtal. Allt på en faktura.

ŠKODA Försäkring

Väljer du vår finansiering kan du även teckna  SKODA Försäkring till 

förmån liga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kom-

mer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA Serviceavtal

Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast månadskost-

nad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service.  

SKODA Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på din bil.

ŠKODA Personalbil

Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som ger den  

anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är kostnadsneutralt 

för företaget och attraktivt för personalen. 

ŠKODA Business All Inclusive

Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Företaget 

får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, service 

och underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en fak-

tura.

ŠKODA Fleet Support

En enkel hantering, finansiering och administration för företag med fler 

än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en faktura redovisa-

de enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.

SKODA Kortet

SKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig  

och din SKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta och avgifter, alltid 

minst 1% drivmedelsrabatt, reseförsäkring samt ingen årsavgift. Läs mer 

på www.skodakortet.se

GARANTIER

3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av körsträck-

an under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot eventuella fabrika-

tionsfel.

3 års vagnskadegaranti.

3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och fria  

från tungmetaller. 

12 års garanti mot genomrostning. 

2 års garanti på SKODA Original Reservdelar och SKODA Original Tillbehör. 

ŠKODA MobilitetsGaranti

Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri övernattning 

om något akut problem trots allt skulle hända med din SKODA var du än 

befinner dig i Europa. Förlängs vid varje SKODA Originalservice (med even-

tuella tillägg sarbeten) hos den auktoriserade SKODA-verkstaden.

SERVICE

SKODA Fabia har flexibla serviceintervaller; den 

känner av körsätt, antal kallstarter m m. och vet 

när den behöver service. Bilen varnar alltid i god 

tid innan det är dags för service. 

I Sverige finns ca. 130 auktoriserade SKODA verk-

städer, hos dem kan du bland annat lämna in bilen 

för service och köpa SKODA Original Reservdelar 

och SKODA Original Tillbehör. Alla SKODA-mekaniker 

ingår i ett utbildnings program som ser till att vi alltid 

har de senaste kunskaperna om reparations teknik och 

handhavande för våra bilar. Dessutom har de tillgång 

till diagnos instrument och specialverktyg som gör att 

reparationer blir rätt utförda i enlighet med tillverkarens 

anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta din när-

maste verkstad. 

ORIGINALDELAR

SKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma 

innovationer och förändringar som uppstår under produktion 

av varje modell och genomgår precis samma rigorösa tester 

för kvalitet och hållbarhet som de delar som används på 

produktionslinan. Alla SKODA Originaldelar och Original 

Tillbehör säljs med 2 års garanti och som kund kan man inte 

bara handla inte bara kan handla delen de behöver utan även  

få montering och expertråd av personalen. Varu märkena  

”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original Tillbehör®” 

används för att identifiera produkter som är godkända, levere ra  de 

och rekommenderade av SKODA Auto.

Skanna QR-koden för att komma till  
SKODA Service.

Skanna QR-koden för att komma till  
SKODA Fabias översiktssida.


