ЯКЩО ВАМ СПОДОБАЛОСЯ ЧИТАТИ ПРО ЦЕ,
УЯВІТЬ СЕБЕ ЗА КЕРМОМ.

НОВА ŠKODA

FABIA
Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким
необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, дизайну,
обладнання, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку.
Однак виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення про це.
Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження
процесу друку кольори кузова або іншого обладнання, представленого в цьому каталозі, можуть дещо
відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опційного обладнання,
поточний прайс, умови та терміни постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA.
Дані надано станом на 1 серпня 2018 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023 (в межах України зі стаціонарних
телефонів дзвінки безкоштовні)

http://www.facebook.com/skoda.ua
http://www.youtube.com/skodaukr
www.skoda-auto.ua

www.skoda-auto.ua
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ЗРОБІТЬ
ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР
Наш вибір часто вказує на те, ким ми є насправді.
В певних ситуаціях зробити вибір насправді
складно, але іноді немає нічого простішого.
Але найприємнішим є вибір, зроблений у салоні
нової ŠKODA FABIA.
Якщо Ви хочете заявити про себе, то допоможе
Вам у цьому повністю оновлена FABIA, як зовні,
так і всередині. Унікальний кристалоподібний
дизайн елементів ŠKODA не може не привертати
погляди. Наповнена життям ідея ColourConcept
дозволяє Вам підкреслити свою особистість
за допомогою різних комбінацій кольорів даху
та кузова. Світлодіодні фари освітлюють шлях,
демонструючи наше прагнення до впровадження
найсучасніших технологій.

Компактність FABIA робить цей автомобіль
надзвичайно маневреним на вулицях міста, а його
просторі салон і багажне відділення дозволяють
перевозити не тільки пасажирів, але й багато речей.
Геніальні деталі Simply Clever, як завжди,
допомагають зробити правильний вибір на користь
нової FABIA.
Це чергове втілення нашої філософії, яка
передбачає прагнення створювати автомобілі
з привабливим дизайном, які дарують водіям
неперевершене задоволення від керування.
Саме так було, коли ми тільки починали.
Це — Simply Clever. Це — ŠKODA.

ДИЗАЙН
ЕКСТЕР’ЄРУ
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ПОЧАТОК
РОЗМОВИ

Дизайн

Легковпізнавана. Приваблива.
З оновленим дизайном решітки, а також
переднього і заднього бамперів, новими
фарами і опційними світлодіодними
лампами, нова FABIA повідомляє
про Ваше прибуття в будь-який пункт
призначення.

ДИЗАЙН ЕКСТЕР’ЄРУ
Нова FABIA виблискує
свіжим, елегантним стилем
з оновленим дизайном
екстер’єру, який підкреслює ї ї
кристалоподібні риси.
Фари, решітка та передній
бампер утворюють гармонійне
поєднання, в той час як гострі
контури підкреслюють рішучий
та динамічний характер
автомобіля.

ВЕРСІЯ COMBI
Аби бути готовим до всіх
випробувань життя, почніть
з нової FABIA Combi.
Цей компактний автомобіль
із збалансованими
пропорціями по-новому
поєднує просторість
з елегантністю.

11
ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА
ТА ПРОТИТУМАННІ ФАРИ
Концепція кристалоподібних
елементів дизайну ŠKODA
підкреслює привабливу
форму приладів освітлення
автомобіля. Фари головного
світла та протитуманні фари
стали більш загостреними.
Більше того, фари мають
декоративні кристалоподібні
елементи, які дуже
нагадують богемський
кришталь.

ДИЗАЙН ЗАДНІХ ЛІХТАРІВ І КАТАФОТИ
Оновлений дизайн задніх ліхтарів
Fabia насправді вражає. Задні ліхтарі
заходять на бокову частину автомобіля,
у такий спосіб підсвічуючи його профіль.
Катафоти, вбудовані в задній бампер,
покращують видимість автомобіля
на дорозі.

Дизайн

ПАНОРАМНИЙ ВЕРХНІЙ ЛЮК
Панорамний верхній люк додає
привабливості автомобілю,
він простирається від вітрового ск ла
до заднього спойлера і дарує вам відчуття
свободи й необмеженого простору.

РОЗФАРБУЙТЕ МІСТО
ЧОРНИМ ЧИ ЗЕЛЕНИМ
АБО ОБОМА КОЛЬОРАМИ
Кольори, яким Ви віддаєте перевагу, можуть багато розповісти про Вас. Вони неначе
натякають про те, ким Ви є насправді. Зупинивши вибір на одній із багатьох
комбінацій ColourConcept, Ви можете з гордістю заявити про свою індивідуальність.

ДИЗАЙН
ФАР
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ОСВІТІТЬ СВІЙ ШЛЯХ
СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ
ГОЛОВНОГО СВІТЛА
Кожна нова модель FABIA може
похвалитися фарами з добре
помітними смугами світлодіодів для
керування вдень. Світлодіодними
приладами освітлення оснащені
всі моделі високої комплектації.
Світлодіодні фари мають функцію
освітлення поворотів.

СВІТЛОДІОДНІ ЗАДНІ
ЛІХТАРІ Й КАТАФОТИ
Традиційна C-подібна
форма ліхтарів
притаманна моделям
ŠKODA. Крім того, задні
ліхтарі можуть бути
оснащені світлодіодами.
Кращу видимість
нової FABIA на дорозі
забезпечують катафоти,
вбудовані в задній
бампер.

Дизайн

Вишуканий дизайн фар демонструє емоційність Вашого автомобіля,
а також наголошує на високому рівні безпеки, перетворюючи нічні
поїздки на суцільне задоволення. Моделі високої комплектації
оснащені світлодіодною системою без будь-яких компромісів
щодо форми та функції.

ДИЗАЙН
ІНТЕР’ЄРУ

ПОЧУВАЙТЕСЯ ЯК ВДОМА,
ДЕ Б ВИ НЕ БУЛИ
Просторий та комфортний салон оздоблений
високоякісними матеріалами та демонструє досконалу
майстерність виконання кожної деталі. Це робить
автомобіль чудовим місцем для проведення часу.

22

БУДЬТЕ НАПОГОТОВІ,
ПОЧУВАЙТЕСЯ
КОМФОРТНО

Залиште хаос за порогом дверей автомобіля. Нове оздоблення
панелі приладів, вибрана оббивка і безліч продуманих деталей
забезпечать високий рівень комфорту та дозволять тримати
все під контролем.

Дизайн

СТИЛЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ
Нова FABIA пропонує широкий вибір оздоблення
та оббивки із декоративними строчками. Стильні
деталі вирізняються високою функціональністю.
Ідеально продумана практична панель приладів
із оновленими контрольно-вимірювальними
приладами дозволяє швидко і легко зорієнтуватися
в будь-якій ситуації за кермом.

ЗВ’ЯЗОК
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ЕКСТРЕННИЙ ВИКЛИК*
Аварійний вик лик здійснюється
автоматично за умови спрацьовування
подушок безпеки під час аварії. Систему
аварійного вик лику можна активувати
вручну, натиснувши розташовану на верхній
консолі червону кнопку.

Зв’язок

Постійне перебування в онлайн-режимі дозволяє
не тільки користуватися інформаційно-розважальними
послугами, але й отримувати допомогу під час руху.
ŠKODA CONNECT — це Ваш вхід у світ необмежених
комунікаційних можливостей.

ŠKODA CONNECT
Ця пропозиція включає дві категорії обслуговування.
Пакет Infotainment Online в режимі реального часу забезпечує
актуальними даними для навігації, наприклад, Care Connect* призначена
для допомоги водію та безпеки, забезпечуючи безконтактний доступ
та збереження контролю над автомобілем. Він також пропонує сервісні
послуги, які можуть стати у пригоді в будь-якій ситуації на дорозі.
* Недоступна для моделей, призначених для ринку України.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ
Функція збереження інформації
про поїздку, такої як середня витрата
палива, середня швидкість, відстань
і тривалість поїздки, надає мож ливість
відобразити персональні дані про рух
та переглянути інформацію про будь-яку
з минулих поїздок.

ПОГОДА
Отримуйте найактуальніші дані про погодні
умови (в місці поточного перебування,
у потрібному пункті призначення або
в будь-якому іншому місці) з деталізованим
прогнозом, вк лючно з повідомленнями
й попередженнями про атмосферні опади.

SMARTLINK+
Завдяки системі SmartLink+
(пакет ŠKODA Connectivity
підтримує MirrorLinkR, Apple
CarPlay та Android Auto)
водію надається мож ливість
безпечно користуватися
телефоном під час руху.
Всі завантажені додатки,
сертифіковані й визнані
безпечними для автомобілів,
сумісні з MirrorLink®, Apple
CarPlay або Android Auto.
Система SmartLink+ також
має функцію SmartGate, яка
дозволяє підк лючити смартфон
до автомобільної системи
за допомогою кабелю, щоб
отримати доступ до корисних
даних про рух, таких як економічність руху, динаміка руху й
сервісна інформація. (Відвідайте
наш веб-сайт для отримання
інформації щодо термінології та
сумісності системи SmartLink+).

ОНЛАЙН-ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИТУАЦІЮ НА ДОРОГАХ*
Завжди обирайте найкращий маршрут: актуальна інформація
дозволяє переглянути будь-який маршрут, прок ладений
з урахуванням всіх дорожніх подій, таких як ремонтні роботи,
дорожньо-транспортні пригоди та затори.

* Недоступна для моделей, призначених для ринку України.

Зв’язок

ŠKODA CONNECT:
БУДЬТЕ НА ЗВ’ЯЗКУ
З УСІМ СВІТОМ

ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ
Ця функція дозволяє визначити точне
місцеположення Вашого автомобіля
на великому паркувальному
майданчику, відображаючи адресу,
час і дату паркування на дисплеї
Вашого мобільного телефону.

29
SWING / SWING ПЛЮС
Радіоприймач Swing
із кольоровим сенсорним
екраном 6,5" пропонується
у двох варіантах.
Базова версія, окрім функцій
радіоприймача, передбачає
USB-роз’єм і слот для SD-карти.
На додачу до основних функцій
версії Swing, Swing Plus також
пропонує функції Bluetooth
і SmartLink+. ŠKODA Surround
System стандартно постачається
з радіоприймачем Swing Plus.

AMUNDSEN
Навігаційна система Amundsen,
керування якою здійснюється
за допомогою кольорового
6,5-дюймового дисплея, пропонує
багато функцій високоякісного радіо.
Бездротовий хот-спот передбачений
для стандартної версії. Система
SmartLink+ є опційною.

Зв’язок

ДОДАТОК MyŠKODA
Знайомтеся, це Paul —
інтерактивний помічник
додатка MyŠKODA
(для систем Android
та iOS), який стане у пригоді у різних
повсякденних ситуаціях. Наприклад,
його можна використовувати для
отри мання інформації про авто мобіль,
повного опису систем контролю
автомобіля, для пояснення призначення індикаторів тощо. Крім того,
Paul може відстежувати заплановані
зустрічі, внесені у планувальник.
Цей незамінний помічник не тільки
не дозволить Вам забути про
зустріч, а ще й порадить, як зручніше
дістатися потрібного місця.

USB-РОЗ’ЄМИ
НА ЗВОРОТНІЙ СТОРОНІ
ПІДЛОКІТНИКА
На зворотній стороні
переднього підлокітника
знаходяться два
USB-роз’єми,
за допомогою яких
можна заряджати
мобільні телефони.

SIMPLY
CLEVER
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БУДЬТЕ ГЕНІАЛЬНИМИ
ЧИ ЗНАЙДІТЬ ЩОСЬ
У КОЖНОМУ КУТОЧКУ
Місце для усього — і все на своєму місці. Нова FABIA має безліч
елементів Simply Clever, розташованих по всьому автомобілю,
які роблять Ваш автомобіль ще більш практичним.

СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК
Практичний знімний світлодіодний
ліхтарик (екск люзивно для версії
combi) знаходиться з правого боку
багажного відділення. Він автоматично
заряджається під час роботи двигуна.
Цей ліхтарик також освітлює багажне
відділення. Ліхтарик вмикається
із відкриванням дверцят багажного
відділення.

ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ ДРІБНИХ РЕЧЕЙ
У закритому відділенні для речей
у нижній частині панелі приладів
достатньо місця для зберігання
однолітрової пляшки.
ПЕРЕДНІЙ ПІДЛОКІТНИК І ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ
У передньому підлкітнику можна знайти приховане відділення для зберігання
речей, а у центральній консолі розташований подвійний тримач для напоїв, а також
передбачено місце для невеликих предметів, які мають бути завжди під рукою.
Підсвічування центральної консолі робить інтер’єр більш затишним.

Simply Clever

Simply Clever

КИШЕНІ
У кишенях на внутрішній
боковині спинок передніх
сидінь можна зберігати
записник, мобільний телефон
чи інші невеликі предмети.
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ТРИМАЧІ ДЛЯ ПЛЯШКИ
Відділення для речей
на обох задніх дверях можуть
вміщувати пляшку об’ємом
0,5 л (див. фото), в той час як
у відділення передніх дверей
можна пок ласти пляшку
об’ємом 1,5 л.

ТРИМАЧ
ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ПРИСТРОЇВ
Смартфон або інший
мультимедійний пристрій
можна безпечно розмістити
в спеціальному тримачі,
розташованому в подвійному
відділенні для напоїв
на центральній консолі.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ
СВІТЛОВІДБИВНОГО ЖИЛЕТА
Світловідбивні жилети
можна пок ласти у відділення
на дверях водія, щоб вони
завжди були під рукою.

ВІДДІЛЕННЯ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПАРАСОЛЕЙ
Під переднім пасажирським
сидінням знаходиться відділення
з оригінальною парасолею ŠKODA.

Simply Clever

Simply Clever

ШКРЕБОК
ДЛЯ ЛЬОДУ
Шкребок для льоду
розташований
на кришці паливного
бака, тому у Вас
ніколи не виникне
питання, де зберігати
вологий шкребок.

БАГАЖНЕ
ВІДДІЛЕННЯ
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ПРОДУМАНІ ДЕТАЛІ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ
ЗРУЧНОСТІ

ПОЛИЧКА З МОЖЛИВІСТЮ ВСТАНОВЛЕННЯ
У НИЖНЄ ПОЛОЖЕННЯ
На встановленій у нижнє положення поличці
багажного відділення автомобілів версії
хетчбек можна перевозити крихкі предмети.

КОМПЛЕКТ СІТОК
Комплект сіток різного розміру
допомагає підтримувати порядок
у багажному відділенні і запобігає
зсуванню речей під час руху
автомобіля.

ДВОРІВНЕВА ПІДЛОГА
Спеціальна панель, передбачена для версії combi,
встановлювана на рівні завантажувального отвору,
полегшує завантаження та вивантаження багажу.
Крім того, завдяки цій панелі утворюється
додаткове відділення для речей.

Багажне відділення

Багажне відділення

Багажне відділення має вражаючий розмір: для версії хетчбек —
330/1 150 л і для версії combi — 530/1 395 л. Але мова йде не тільки
про об’єм. Справа в тому, наскільки продумано організований
і збільшений простір для раціонального розміщення і безпечного
перевезення речей.
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МОДУЛЬОВАНІСТЬ
Спинки задніх сидінь ск ладаються
у співвідношенні 40/60.
За потреби перевезти пасажирів
на задньому сидінні та водночас
отримати додатковий простір для
розміщення багажу можна ск ласти
тільки одну спинку сидіння.

РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА
Розділювальна сітка для версії combi
відокремлює багажне відділення
від пасажирського салону і підвищує
рівень безпеки пасажирів під час
перевезення предметів за відсутності
полички багажного відділення.

Багажне відділення

40
Багажне відділення

ДВОСТОРОННІЙ КИЛИМОК
За відсутності речей, які можуть забруднити
багажне відділення, можна використовувати
двосторонній килимок із вишуканим
тканинним покриттям, а за потреби —
просто перевернути килимок догори
гумовим покриттям, яке легко миється.

КОМФОРТ
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ВІДЧУЙТЕ СПРАВЖНІЙ
КОМФОРТ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВМИКАННЯ/ВИМКНЕННЯ
ФАР І СКЛООЧИСНИКІВ
Максимально безпечну й приємну подорож забезпечує
система допомоги водію, яка автоматично вмикає та вимкає
фари й ск лоочисники. Ця система має функції вмикання
світла в тунелі, а також освітлення під час висадки і посадки.

Незалежно від того, наскільки часто експлуатуватиметься
Ваша FABIA, щодня чи тільки у вихідні, — будь-яку поїздку
можна перетворити на захопливу подорож. Найсучасніші
контрольно-вимірювальні прилади, розташовані перед водієм,
допомагають підвищити рівень безпеки руху.

СИСТЕМА
КОНДИЦІЮВАННЯ
CLIMATRONIC
Система кондиціювання
повітря Climatronic
з електронним
регулюванням забезпечить
максимальний комфорт
протягом усього року, а
завдяки датчику вологості
усуне запотівання
вітрового ск ла.

ВІКНА З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ
Перемикачі електроприводів передніх і задніх
вікон традиційно розміщені на панелях дверей.
Для кожного вікна передбачена окрема кнопка,
за допомогою якої можна опустити/підняти ск ло.

ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ
З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ТА ФУНКЦІЄЮ ОБІГРІВУ
Зовнішні дзеркала заднього огляду можна встановити у потрібне
положення, видалити іній або усунути запотівання, сидячи
на зручному сидінні та не відкриваючи вікон.

Комфорт

Комфорт

РУЛЬОВЕ КОЛЕСО
На багатофункціональному
рульовому колесі
зі шкіряним оздобленням
розташовані органи
керування радіоприймачем
і телефонною системою.

БЕЗПЕКА
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ПОДВІЙНЕ СТЕЖЕННЯ
ЗА ДОРОГОЮ
Будь-яка подорож стає більш безпечною
завдяки системам допомоги водію. Нова FABIA
укомплектована безліччю систем допомоги,
які сприяють максимально швидкій реакції
на будь-які ситуації. Певні системи можуть навіть
самостійно запобігти зіткненню.

КАМЕРА
ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ
Ваш автомобіль також
може бути оснащений
камерою заднього огляду,
розташованою на ручці
дверцят багажного
відділення. Вона надає
зображення простору
та ліній прогнозованої
траєкторії руху,виходячи
з ширини автомобіля.

АДАПТИВНИЙ КРУЇЗ-КОНТРОЛЬ
Використовуючи радар, встановлений у передньому
бампері, адаптивний круїз-контроль, окрім
підтримання попередньо встановленої швидкості,
дозволяє підтримувати безпечну дистанцію
до транспортних засобів, що рухаються попереду.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДИСТАНЦІЇ
ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ
Паркування FABIA стало ще легшим
і безпечнішим завдяки вбудованим
у передній і задній бампери паркувальним
датчикам, які визначають відстань
від автомобіля до будь-якої перешкоди.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ
FRONT ASSIST
Ця система допомоги визначає
дистанцію до автомобіля,
що рухається попереду,
здійснюючи автоматичне
уповільнення і гальмування.
Так само як і адаптивний
круїз-контроль, система
допомоги Front Assist
використовує радар,
встановлений у передньому
бампері.

СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВИЇЗДУ
З ПАРКОВКИ ЗАДНІМ ХОДОМ
Ця система допомоги, яка є частиною системи
контролю «сліпих» зон і використовує ті самі
радарні датчики, допомагає безпечно виїхати
з паркувального місця заднім ходом за умов
обмеженої видимості.

СИСТЕМА КОНТРОЛЮ «СЛІПИХ» ЗОН
Використовуючи радарні датчики,
встановлені у задньому бампері, система
контролю «сліпих» зон відображає
«сліпі» зони позаду і по боках автомобіля.
За віддаленістю та швидкістю руху
оточуючих автомобілів система визначає
необхідність попередження водія.

Безпека

Безпека

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО
ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА ФАР
Система Light Assist здійснює автоматичне
перемикання дальнього/ближнього світла,
забезпечуючи комфорт і безпеку руху.
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БЕЗПЕКИ
НЕ БУВАЄ ЗАБАГАТО
В екстремальних ситуаціях, коли водій не в змозі активно
вплинути на наслідки зіткнення, спрацьовують елементи
системи пасивної безпеки автомобіля, такі як подушки
безпеки. Нова FABIA стандартно комплектується
6 подушками безпеки.

ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ГОЛОВИ
Розкриваючись, подушки-шторки створюють
«повітряну завісу», яка захищає водія та пасажирів
на передньому і крайніх задніх сидіннях від травм
голови.

БОКОВІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ
Дві бокові подушки безпеки призначені
для захисту таза й грудної к літки водія
та пасажира на передньому сидінні у випадку
бокового зіткнення.

Безпека

Безпека

ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА
Подушка безпеки водія знаходиться під нак ладкою рульового
колеса, а подушка безпеки пасажира переднього сидіння —
в передній панелі. За необхідності ї ї можна відк лючити, коли
на переднє сидіння встановлюється дитяче крісло безпеки.

ПОТУЖНІСТЬ
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ВРАЖАЮЧА
ПОТУЖНІСТЬ
ЗА ДОСТУПНОЮ
ЦІНОЮ
Немає потреби вибирати між
динамічністю та економією. Всі двигуни
нової FABIA вирізняються потужністю
та водночас низьким споживанням
палива та рівнем викидів. Коли Ваш
маршрут передбачає подолання значної
відстані, потужний двигун TSI —
це ідеальний вибір.

ТРАНСМІСІЯ
Залежно від версії
двигуна автомобіль
може бути оснащений
механічною трансмісією або
автоматичною трансмісією
із прямим перемиканням
передач (DSG).

ДВИГУН
Пропонуються бензинові двигуни
з технологіями MPI і TSI. Ви можете
вибрати 3-циліндрові двигуни
потужністю 70 кВт чи 81 кВт.
Також доступний 4-циліндровий
бензиновий двигун 1,6 MPI 81 кВт
з автоматичною коробкою передач.

Потужність

Потужність

KESSY / ЛЕГКИЙ ЗАПУСК
Автомобіль може бути
оснащений системою KESSY
(функція санкціонованого
доступу та запуску двигуна
без к люча), яку просто
називають системою
легкого запуску. Кнопка
Start/Stop для запуску
й зупинки двигуна без к люча.
знаходиться на рульовій
колонці.

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ
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ІНТЕР’ЄР AMBITION BLUE
Оздоблення Light Brush
Тканинна оббивка

ІНТЕР’ЄР STYLE BEIGE
Оздоблення Beige Brushed
Оббивка Suedia

ІНТЕР’ЄР AMBITION GREY
Оздоблення Light Brush
Тканинна оббивка

ІНТЕР’ЄР STYLE BEIGE
Оздоблення Piano Black
Оббивка Suedia

ІНТЕР’ЄР AMBITION BLUE
Оздоблення Light Brushed
Тканинна оббивка

Персоналізація

STYLE

Стандартне обладнання версії Style передбачає малий пакет шкіряного оздоблення
(рульового колеса, рукоятки важеля перемикання передач і рукоятки важеля стоянкового
гальма), радіоприймач Swing, литі диски, функцію «Легкий запуск», систему кондиціювання
повітря, регульовані за висотою пасажирське сидіння та сидіння водія, передній підлокітник,
центральний замок та багато іншого.

ІНТЕР’ЄР STYLE BEIGE
Оздоблення Beige Brushed
Оббивка Suedia

ІНТЕР’ЄР AMBITION GREY
Оздоблення Basket Narbe Black
Тканинна оббивка

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Оздоблення Beige Brushed
Оббивка Suedia

ІНТЕР’ЄР STYLE BLACK
Оздоблення Dark Brushed
Оббивка Suedia

Персоналізація

AMBITION

Стандартне обладнання версії Ambition передбачає зовнішні дзеркала заднього огляду
та ручки дверей під колір кузова, пакет хромованих/сріблястих декоративних елементів
інтер’єру, передні та задні вікна з електроприводом, радіоприймач Blues, систему
кондиціювання повітря, парасоля під пасажирським сидінням, відділення для сонцезахисних
окулярів, регульоване за висотою сидіння водія, протитуманні фари та багато іншого.

Персоналізація

* Додаткове обладнання

Ambition Blue (тканинна)

Пакет Dynamic Black*, спортивні сидіння (тканинна/замшева)

Style Beige (тканинна/замшева)

Ambition Grey (тканинна)

Active Black (тканинна)

Персоналізація

ОББИВКА
Style Black (тканинни/замшева)
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DENIM BLUE METALLIC

RALLYE GREEN METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE UNI

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

MAPLE BROWN METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

Персоналізація
CORRIDA RED UNI

LASER WHITE UNI

MOON WHITE METALLIC

Персоналізація

VELVET RED METALLIC

CANDY WHITE UNI

КОЛЬОРИ КУЗОВА
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КОЛІСНІ ДИСКИ

Персоналізація

15-дюймові легкосплавні диски Matone

15-дюймові легкосплавні диски Cygnus

Малий ковпак на 15-дюймові диски Dentro
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FABIA

1,0 TSI / 70 кВт

1,0 TSI / 81 кВт

1,0 TSI / 81 кВт

1,6 MPI / 81 кВт

ДВИГУН

Бензиновий із турбонаддувом, система
безпосереднього впорскування під високим
тиском

Бензиновий із турбонаддувом, система
безпосереднього впорскування під високим
тиском

Бензиновий із турбонаддувом, система
безпосереднього впорскування під високим
тиском

Бензиновий інжекторний, багатоточкова
система впорскування

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3)

3/999

3/999

3/999

4/1 598

Максимальна потужність/Оберти (кВт/хв-1)

70/5 000–5 500

81/5 000–5 500

81/5 000–5 500

81/5 800

Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв-1)

160/1 500-3 500

200/2 000–3 500

200/2 000–3 500

155/3 800-4 000

Екологічний стандарт

EU6

EU6

EU6

EU5

Паливо

Бензин, RON мін. 95

Бензин, RON мін. 95

Бензин, RON мін. 95

Бензин, RON мін. 95

Максимальна швидкість (км/год)

184

194

193

188

Прискорення 0–100 км/год (с)

10,8

9,6

10,1

11,1

– міський цикл

5,2/5,1*

5,4/5,3*

5,4/5,3*

8,0*

– заміський цикл

3,9/3,8*

3,9/3,8*

4,1/4,0*

4,6*

– комбінований цикл

4,4/4,3*

4,4/4,3*

4,6/4,5*

5,9*

Викиди СО2 (г/км)

101/99*

103/101*

106/104*

139*

Діаметр розвороту (м)

9,8/10,4

9,8/10,4

9,8/10,4

9,8/10,4

Тип

Передній

Передній

Передній

Передній

Зчеплення

Гідравлічне однодискове

Гідравлічне однодискове

Подвійне коаксіальне
з електрогідравлічним керуванням

Гідравлічне однодискове сухе
(гідродинамічний трансформатор)

Трансмісія

Механічна 5-ступінчата

Механічна 6-ступінчата

Автоматична 7-ступінчата DSG

Автоматична 6-ступінчата

ПОТУЖНІСТЬ

Кузов

Габаритні розміри

Тип

5-місний, 5-дверний, 2 відділення

Довжина/ширина (мм)

3 997/1 732

Коефіцієнт лобового опору CW

0,293–0,298 (залежно від версії двигуна)

Висота (мм)

1 467

Шасі

Колісна база (мм)

2 470

Передня вісь

Підвіска McPherson із нижнім трикутним важелем і торсіонним стабілізатором

Колія передня/задня (мм) — залежно від версії двигуна

1 457; 1 463/1 451; 1 457

Задня вісь

Залежна пружина з торсіонним стабілізатором поперечної стійкості

Дорожній просвіт (мм)

133

Гальмова система

Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсилювачем

Внутрішні розміри

– передні гальма

Дискові, із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом

Ширина салону передня/задня частина (мм)

1 401/1 386

– задні гальма

Барабанні; як варіант — дискові (для деяких версій двигуна)

Корисна висота салону передня/задня частина (мм)

1 021/963

Рульове керування

Пряме рейково-зубчасте з електрогідравлічним приводом

Об’єм багажного відділення (макс. л)

Колісні диски

5.0J x 14"; 6.0J x 15"

Без запасного колеса, зі спинками заднього сидіння

Шини**

175/70 R14; 185/60 R15

– піднятими/складеними

330/1 150

3
96

1 467

1 02

1

Витрата палива 99/100 (л/100 км)

330 л
716

ПРИВОД

1 142-1 247

Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове
обладнання (кг)

530-425

530-425

530-425

530-425

Загальна вага (кг)

1 570

1 581

1 614

1 597

Навантаження причепа без гальм (макс., кг)

550

560

570

570

Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12 %)
(макс., кг)

1 000

1 100

1 100

1 100

Об’єм паливного бака (л)

45

45

45

45

* Для автомобілів із шинами 185/60 R15 з низьким опором коченню.
** Автомобіль має бути оснащений комплектом всесезонних шин.
За більш детальною інформацією звертайтеся до авторизованих дилерів ŠKODA.

14,4°

Наведені дані (за винятком помічених *) стосуються стандартних моделей
без додаткового обладнання.
Всі двигуни оснащені системою Start-Stop та системою рекуперації енергії.

1 457
1 732

Технічні характеристики

1 159-1 264

676

3 997

960

1 126-1 231

2 470

1 386

1 115-1 220

852

1 401

Технічні характеристики

1 463
1 958

Споряджена маса (у стандартній версії,
вага водія — 75 кг) (кг)

17,4°

ВАГА

69

68

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
FABIA COMBI

1,0 TSI / 70 кВт

1,0 TSI / 81 кВт

1,0 TSI / 81 кВт

1,6 MPI / 81 кВт

ДВИГУН

Бензиновий із турбонаддувом, система
безпосереднього впорскування під високим
тиском

Бензиновий із турбонаддувом, система
безпосереднього впорскування під високим
тиском

Бензиновий із турбонаддувом, система
безпосереднього впорскування під високим
тиском

Бензиновий інжекторний, багатоточкова
система впорскування

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3)

3/999

3/999

3/999

4/1 598

Максимальна потужність/Оберти (кВт/хв-1)

70/5 000–5 500

81/5 000–5 500

81/5 000–5 500

81/5 800

Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв-1)

160/1 500-3 500

200/2 000–3 500

200/2 000–3 500

155/3 800-4 000

Екологічний стандарт

EU6

EU6

EU6

EU5

Паливо

Бензин, RON мін. 95

Бензин, RON мін. 95

Бензин, RON мін. 95

Бензин, RON мін. 95

Максимальна швидкість (км/год)

185

196

195

190

Прискорення 0–100 км/год (с)

10,8

9,6

10,1

11,1

– міський цикл

5,2/5,1*

5,4/5,3*

5,5/5,4*

8,0*

– заміський цикл

3,9/3,8*

3,9/3,8*

4,1/4,0*

4,6*

– комбінований цикл

4,4/4,3*

4,4/4,3*

4,6/4,5*

5,9*

Викиди СО2 (г/км)

101/99*

103/101*

106/104*

139*

Діаметр розвороту (м)

9,8/10,4

9,8/10,4

9,8/10,4

9,8/10,4

Тип

Передній

Передній

Передній

Передній

Зчеплення

Гідравлічне однодискове

Гідравлічне однодискове

Подвійне коаксіальне
з електрогідравлічним керуванням

Гідравлічне однодискове сухе
(гідродинамічний трансформатор)

Трансмісія

Механічна 5-ступінчата

Механічна 6-ступінчата

Автоматична 7-ступінчата DSG

Автоматична 6-ступінчата

ПОТУЖНІСТЬ

Кузов

Габаритні розміри

Тип

5-місний, 5-дверний, 2 відділення

Довжина/ширина (мм)

4 262/1 732

Коефіцієнт лобового опору CW

0,293–0,298 (залежно від версії двигуна)

Висота (мм)

1 488

Шасі

Колісна база (мм)

2 470

Передня вісь

Підвіска McPherson із нижнім трикутним важелем і торсіонним стабілізатором

Колія передня/задня (мм) — залежно від версії двигуна

1 457; 1 463/1 451; 1 457

Задня вісь

Залежна пружина з торсіонним стабілізатором поперечної стійкості

Дорожній просвіт (мм)

135

Гальмова система

Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсилювачем

Внутрішні розміри

– передні гальма

Дискові, із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом

Ширина салону передня/задня частина (мм)

1 401/1 386

– задні гальма

Барабанні; як варіант — дискові (для деяких версій двигуна)

Корисна висота салону передня/задня частина (мм)

1 021/967

Рульове керування

Пряме рейково-зубчасте з електрогідравлічним приводом

Об’єм багажного відділення (макс. л)

Колісні диски

5.0J x 14"; 6.0J x 15"

Без запасного колеса, зі спинками заднього сидіння

Шини**

175/70 R14; 185/60 R15

– піднятими/складеними

530/1 395

7
96

1 488

1 02

1

Витрата палива 99/100 (л/100 км)

530 л
958

ПРИВОД

1 162-1 267

Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове
обладнання (кг)

530-425

530-425

530-425

530-425

Загальна вага (кг)

1 590

1 601

1 634

1 617

Навантаження причепа без гальм (макс., кг)

560

570

580

580

Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12 %)
(макс., кг)

1 000

1 100

1 100

1 100

Об’єм паливного бака (л)

45

45

45

45

14,4°

FABIA COMBI

* Для автомобілів із шинами 185/60 R15 з низьким опором коченню.
** Автомобіль має бути оснащений комплектом всесезонних шин.
За більш детальною інформацією звертайтеся до авторизованих дилерів ŠKODA.

Наведені дані (за винятком помічених *) стосуються стандартних моделей
без додаткового обладнання.
Всі двигуни оснащені системою Start-Stop та системою рекуперації енергії.

1 457
1 732

Технічні характеристики

1 179-1 284

940

4 262

960

1 146-1 251

2 470

1 386

1 135-1 240

852

1 401

Технічні характеристики

1 463
1 958

Споряджена маса (у стандартній версії,
вага водія — 75 кг) (кг)

12,7°

ВАГА

FABIA COMBI

Сертифіковані дилери:
Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 490 1090; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева); Вінниця:
«Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; Дніпро: «Автоцентр - Дніпропетровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Житомир: «Опад»,
(0412) 41 9330; Запоріжжя: «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «Альянс-ІФ», (0342) 74 4700; Краматорськ: «Талісман», (06264) 6 6777;
Кривий Ріг: ТОВ з ІІ «АСТ-Комбі», (0564) 92 6655; Кропивницький: ПП «Авто-Шанс Центр», (0522) 35 1535; Луцьк: «Промтехсервіс», (0332) 78 7387;
Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 9278; Маріуполь: «Автоцентр Маріуполь», (0629) 58 2890; Миколаїв: «Експрес-Авто»,
(0512) 55 4580; Мукачеве: «Закарпат-Авто», (03131) 5 3732; «Форвард Автоцентр», (03131) 3 1332; Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Базіс Авто»,
(048) 705 8855; Полтава: «Автоцентр Полтава», (0532) 59 8667; Рівне: «Вік-Експо», (0362) 69 0669; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 32 4546; (0542) 32 4475;
Тернопіль: «Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Харків: «Автотрейдінг-Харків», (057) 7601470; ТОВ АД «Соллі Плюс», (057) 766 5766; «Богдан - Авто Харків»,
(057) 349 4070; Херсон: «Автоцентр-Херсон», (0552) 41 5051; (050) 318 8804; Хмельницький: Торговий дім «Євромоторс», (0382) 71 5000; Черкаси:
«Богдан - Авто Черкассы», (0472) 33 9222; Чернігів: «Метек», (04622) 60 00 60.

Сертифіковані дилери — сервіс:
Київ: «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; «Авторесурс», (044) 467 8941; Дніпро: «Автотрейдінг-Дніпро»,
(056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-Кременчуг-2012», (0536) 77 7858;
Полтава: «Полтавакар», (0532) 59 8673; Черкаси: «Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.08.2018.
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні
шукайте на сайті www.skoda-auto.ua.

www.skoda-auto.ua

