
АКО ВИ ХАРЕСВА ДА ЧЕТЕТЕ ЗА НЕЯ ―
― ПРЕДСТАВЕТЕ СИ ДА Я КАРАТЕ

ИЗОБРАЖЕНИЯТА В ТОЗИ КАТАЛОГ СА С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ 
и не са предназначени за използване като част от договор, сделка 
или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни 
серии и някои снимки, части и оборудване е възможно да се 
различават от реално произведените автомобили, или да са различни 
за различните държави. За да получите детайлна информация 
за технически спецификации и оборудване, моля свържете с 
най‑близкия ŠKODA център.

ПРИЛОЖЕНИЕ MyŠKODA
Вземете вашия дигитален спътник. Свалете 
приложението  MyŠKODA, включващо PAUL ‑ 
интерактивният асистент, който не само ще държи 
под око автомобилът ви, но ще ви помага и да 
планирате деня си.

ПРИЛОЖЕНИЕ ŠKODA Connect
Насладете се на пълен контрол върху автомобила 
си. Сваляйки приложението, вие имате достъп 
до ценна информация като данни за шофиране, 
гориво, планиране на маршрут и дори мястото, на 
което автомобилът ви е паркиран.

FABIA
НОВАТА ŠKODA

w w w.skoda-auto.bg

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0 886 90 10 61, 0 886 47 39 09;  
София Еуратек Ауто ООД, тел.: 02/953 17 51, 02/ 954 11 90; Пловдив Шкода Център, тел.: 0 888 90 10 91, 0 886 90 10 65;  
Бургас Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 72, 0 887 90 10 76; Варна Шкода Център, тел.: 0 886 90 10 75, 0 886 90 10 67;  
Русе тел.: 0 877 82 15 35; Стара Загора тел.: 0 886 90 10 83; Сливен Шкода Център, тел.: 0 893 64 68 84;  
Добрич тел.: 0 886 90 10 82; Благоевград тел.: 0 886 70 07 35; Хасково Шкода Център, тел.: 0 887 80 24 08; 
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0 888 98 83 58, 0 886 90 11 77;  Плевен тел.: 0 886 41 61 13
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ВДЪХНОВЕНА ОТ 
ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗБОР

Изборите, които правим често ни определят като 
личност. Изборите могат да са трудни. Те могат да са и 
лесни.  
Но най-приятни са винаги, когато ги правим, шофирайки 
ŠKODA FABIA.

Ако избирате да изпъкнете и да заявите присъствието 
си, ŠKODA FABIA ще ви помогне с обновения си 
стил. Уникалният "кристален" дизайн на ŠKODA ще 
накара всеки да се обърне след вас. Свежата цветова 
концепция ви дава възможност да изразите своята 
индивидуалност, благодарение на вашия автомобил и 
много комбинации от различни цветове на покрива и 
купето. LED светлините ще ви показват пътя, но и ще 
осветят фокуса ни върху най-новите технологии.

Компактните размери на FABIA все още я правят 
перфектния избор за града, а обширното ѝ 
пространство ви позволява да вземете още спътници и 
вещи, тръгвайки на път. Както винаги, гениалните Simply 
Clever детайли правят FABIA един от най-добрите 
избори на четири колела. 

FABIA е поредното доказателство за философията, 
от която се ръководим още от началото на нашата 
дейност - а именно, да създаваме красиви автомобили 
с фокус върху радостта от шофиране и комфорта на 
пътуващите.

Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.



  ДИЗАЙН
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Непогрешима. Невъзможно да остане 
незабелязана. С новата си решетка, 
обновения дизайн на предната и задната 
броня, новите предни светлини с опция 
LED, новата FABIA ще оповестява 
пристигането ви навсякъде.

ПОДГОТВЕТЕ  
СЕ ДА ВИ 
ЗАГОВАРЯТ

КОМБИ ВЕРСИЯ
Ако искате да сте подготвени за всичко, 

което ежедневието ви поднася, не търсете 
повече. Представяме ви FABIA Combi. 

Този компактен автомобил с балансирани 
пропорции съчетава обширност и 

елегантност по възможно най‑свежия начин.

ВЪНШЕН ДИЗАЙН
Новата FABIA излъчва свеж, елегантен стил 

с обновения си екстериор, подсилен от 
кристалния дизайнерски език на ŠKODA. 

Предните светлини, решетката и предната 
броня се съчетават в едно хармонично 

цяло, докато острите контури добавят мощ, 
енергичност и динамика на автомобила.

ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ И ДИЗАЙН НА ФАРОВЕТЕ ЗА МЪГЛА
Кристалният дизайнерски език на ŠKODA оказва голямо 
влияние върху облика на светлините на автомобила. Предните 
светлини и фаровете за мъгла са с остри линии. В допълнение, 
предните светлини включват интегрирани кристални 
декоративни елементи ‑ препратка към красотата на Бохемския 
кристал. 

ДИЗАЙН НА ЗАДНИТЕ СВЕТЛИНИ И СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИТЕ
Светлините на новата FABIA наистина са забележителни. 
Задните светлини навлизат в страничната част на автомобила, 
осветявайки профила му. Светлоотразителите с форма на 
котешки очи, вградени в задната броня, правят автомобила 
по‑видим за движещите се зад него.

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ 
Атрактивността на автомобила може да бъде 
подсилена със стъкления панорамен покрив, 
който се простира от предното стъкло до 
спойлера на покрива, подсилвайки усещането за 
свобода и обширност.
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СИЯНИЕ В МРАКА

LED ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ
Всяка нова FABIA блести с предните си фарове и спиращите погледа 
LED дневни светлини. LED технологията при основните предни 
светлини е опционална за всички нива на оборудване. Предните LED 
светлини включват LED функция за следене на завоя и AFS (Система 
за адаптиране на предните светлини), която настройва интензитета на 
светлината, спрямо  условията на шофиране (в града, по магистрала, 
или при лоши метеорологични условия).

LED ЗАДНИ СВЕТЛИНИ И 
СВЕТЛООТРАЗИТЕЛИ

Познатата С‑форма 
на задните светлини е 
характерна за ŠKODA. 

В допълнение, задните 
светлини могат да 
бъдат оборудвани 
с LED технология. 

Интегрираните в задната 
броня, светлоотразители 

във формата на котешки 
очи, правят автомобила 
по‑видим за движещите 

се зад него.

Изисканият дизайн на светлините подсилва емоционалния заряд 
на автомобила, но и вашата безопасност, превръщайки нощните 
пътувания в удоволствие. В топ изпълнението си, предните 
светлини са с напълно LED технология и без компромис във 
формата или функционалността.
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ВИНАГИ ШИК, 
ВИНАГИ КОМФОРТНА

Забравете за хаоса в мига, в който затворите вратата. 
Нови декорации на таблото, опции за тапицерия и 
непрекъснатото усещане за изисканост ще ви осигурят 
приятно пътуване и чувство за контрол над всичко.

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
Новата FABIA идва с богат избор от  
декорации и тапицерии с декоративни шевове.  
Тези стилни детайли са допълнени и от 
перфектната функционалност. Таблото с 
обновен дизайн на инструменталния панел е 
практично подредено, така че лесно и бързо да се 
ориентирате, докато сте зад волана.



СВЪРЗАНОСТ
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ТРАФИК ИНФОРМАЦИЯ
Винаги избирате най‑удачния маршрут с 
актуалната трафик информация, даваща ви 
поглед върху всяко пътуване. Услугата ви помага 
да реагирате на непредвидени обстоятелства по 
пътя ви като текущи строителни дейности, пътни 
инциденти и задръствания.

ВРЕМЕТО
Проверете най‑актуалната 
метеорологична информация за текущото 
ви местоположение или за избрана 
дестинация, чрез детайлни прогнози, 
включващи информация за валежи и 
предупреждения за лошо време.

SOS БУТОН
С възможностите си за свързаност, FABIA предлага и 
SOS линия. Тази система в помощ при спешни случаи 
се активира, чрез натискане на червения бутон на 
тавана. В случай на инцидент, спешното повикване се 
активира автоматично.

SMARTLINK+ 
Със системата Smartlink+ (една 
от услугите за свързаност на 
ŠKODA, поддържащи MirrorLink®, 
Apple CarPlay и Android Auto), 
инфоразвлекателната система на 
автомобила позволява на водача да 
използва безопасно телефона си, 
докато шофира. Освен това, всички 
инсталирани приложения, които 
са сертифицирани като безопасни 
за автомобили, са съвместими с 
MirrorLink®, Apple CarPlay и Android 
Auto.
Системата Smartlink+ включва 
и функцията SmartGate. Тя 
позволява да свържете смартфона 
си към автомобила чрез WiFi и 
да получите достъп до полезна 
информация за своето пътуване, 
като икономичност и динамика 
на пътуването или информация за 
сервизно обслужване.

ДАННИ ЗА ПЪТУВАНЕ
Към сървър се изпраща информация 
за вашето пътуване, като например 
среден разход на гориво, скорост на 
движение, изминато разстояние и 
време. Вижте данните за конкретното 
ви пътуване или за всички пътувания.

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЯ
Припомнете си къде точно сте 
паркирали. С помощта на своя 
смартфон ще видите точния адрес, 
дата и час на последното паркиране.

ŠKODA CONNECT: 
ВЗЕМИ ОНЛАЙН 
СВЕТА СЪС СЕБЕ СИ
Да бъдете изцяло и постоянно онлайн не означава само 
да имате достъп до информация и различни забавления, 
но също така и да разчитате на съдействие, докато сте 
в движение. ŠKODA CONNECT е вашият вход към свят с 
неограничени възможности за комуникация

ŠKODA CONNECT
Уникалният интерфейс ŠKODA CONNECT включва два вида 
услуги ‑ докато онлайн инфоразвлекателните системи осигуряват 
навигация и полезна информация в реално време, Care Connect 
е с фокус върху безопасността, осигурявайки отдалечен достъп 
и контрол върху автомобила. Този пакет предлага и асистиращи 
услуги за различни ситуации.
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ПРИЛОЖЕНИЕТО  
MyŠKODA
Запознайте 
се с Пол, 
интерактивният 
помощник на 

приложението MyŠKODA (за 
Android и iOS). Той ще ви бъде 
много полезен в най‑различни 
ситуации от ежедневието ви. 
Например, може да ви даде 
информация за вашия автомобил 
или пълно описание на това коя 
функция коя част от автомобила 
контролира, какво означава 
всяка лампа‑индикатор и други. 
Пол може да държи под око и 
вашия календар ‑ не само, че 
никога няма да забравите за 
среща, но и вашият помощник 
ще ви посъветва как най‑лесно и 
бързо да стигнете до мястото на 
срещата.

USB ВХОД ЗА 
ПЪТНИЦИТЕ ОТЗАД
В задната част на 
предния подлакътник, 
ще откриете два USB 
входа за зареждане на 
два телефона.

AMUNDSEN
Навигационната система 
Amundsen с 6,5" тъч скрийн 
дисплей, предлага много от 
функциите на висок клас радио. 
WLAN хотспотът е стандартно 
оборудване. 
Системата SmartLink+ е опция.

РАДИО SWING / SWING PLUS
Радиото Swing с 6.5" тъч скрийн 
дисплей идва в две нива, от които 
да избирате. Базовото ниво, 
освен радио функция, включва и 
слотове за USB и SD карта. 
В допълнение към базовото ниво, 
по‑високото ‑ Swing Plus предлага 
и още Bluetooth и SmartLink+. 
Системата ŠKODA Surround e 
винаги в комбинация с радио 
Swing Plus.



SIMPLY
      CLEVER
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ДЖОБОВЕ
В джобовете за съхранение на предмети отстрани на 
облегалката на предната седалка можете да поставяте 
карта, мобилен телефон или други дребни вещи.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
В затварящата се жабка на таблото има достатъчно 
място за поставяне на 1‑литрова бутилка.

ПОДЛАКЪТНИК И ЦЕНТРАЛНА КОНЗОЛА
Докато предният подалкътник разполага със скрито, затворено отделение, 
централната конзола предлага двойна стойка за напитки, както и място за дребни 
вещи, които искате да държите под ръка. Осветлението за централната конзола 
прави интериора още по‑уютен.

LED ФЕНЕРЧЕ
Практичното подвижно LED фенерче (ексклузивно за комби версията) може да 
бъде открито в дясно в багажното отделение. То се зарежда автоматично, докато 
двигателят работи. Фенерчето служи и за нормално осветление в багажника. 
Отварянето на петата врата автоматично го включва.

Място за всичко и всичко на мястото си. Новата FABIA е пълна 
със Simply Clever екстри  във всеки ъгъл на автомобила, за още 
по-голяма практичност.

ОРГАНИЗИРАНОСТ Е 
ВТОРОТО Ѝ ИМЕ

ПОСТАВКИ ЗА БУТИЛКИ
Отделенията за вещи на задните врати разполагат с 
поставка за 0,5 л бутилка (виж снимката), а същите 
поставки в предните врати побират бутилки от 1.5 л.

ПОСТАВКА ЗА МУЛТИМЕДИЯ
Можете да шофирате с личните си джаджи, като вашия 

смартфон, поставен на безопасно и удобно място в 
поставката за мултимедия в държача за напитки на 

централната конзола.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАДЪР 
Отделението, съдържащо оригинален ŠKODA чадър се 
намира под седалката на пътника отпред.

СТЪРГАЛКА ЗА ЛЕД
Стъргалката за лед е закрепена към вътрешната част на 
капака  на резервоара и не е проблем да оставите пак 
там, дори ако е все още мокра
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Багажното отделение ще ви впечатли с цифри: хечбекът е с 
обем 330/1 150 л, а комби версията - 530/1 395 л. Но важен 
е не само обемът, а и как е организирано пространството 
в багажното отделение и какви решения предлага за 
безопасното и сигурно транспортиране на вашия багаж.

АКО ВИ ХАРЕСВА, 
ВЗЕМЕТЕ ГО - ИМА 
МЯСТО ЗА ВСИЧКО

ТВЪРДА ЩОРА
Възможността да фиксирате 
щората в багажника на две 
различни нива, ще ви улесни 
при превозването на чупливи 
предмети.

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ
Този комплект от мрежи 
в различни размери ще 
внесе ред в багажника ви 
и ще предпазва вещите от 
разместване.

ДВОЕН ПОД
Това оборудване за комби 
версията осигурява повърхност на 
нивото за товарене и дискретно 
пространство за съхранение под 
него.
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ДВУЛИЦЕВА ПОСТЕЛКА
Можете да използвате постелката 
от страната ѝ с елегантна материя, 
когато не превозвате нищо, което 
би могло да я изцапа, и лесно 
да я обърнете от гумираната и 
почистваща се страна, когато се 
налага.

ГЪВКАВОСТ
Задните седалки могат да 
се сгъват 40/60. Ако трябва 
да запазите място за сядане 
отзад, но и да увеличите 
багажното отделение, 
можете да сгънете само 
една от седалките.

РАЗДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА
Разделителната мрежа при комби 
версията разграничава пространството 
на багажното отделение от това 
на купето и повишава комфорта и 
безопасността на пътниците при 
транспортиране на много багаж или 
обемни предмети.



БЕЗОПАСНОСТ
КОМФОРТ И
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ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМИ И  
ОТОПЛЯЕМИ СТРАНИЧНИ ОГЛЕДАЛА
Огледалата за обратно виждане лесно могат да бъдат 
регулирани или размразявани от комфорта на вашата седалка, 
без да се налага да отваряте прозорците.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СТЪКЛА
Бутоните за предните прозорци са удобно 
разположени в панелите на вратите. 
Благодарение на функцията за автоматично 
управление, регулирането им е много лесно.

АСИСТЕНТ ЗА ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ И СЕНЗОР ЗА ДЪЖД 
Пътуването ще бъде още по‑безопасно и приятно с асистента за светлини 
и дъжд, който автоматично може да включва и изключва светлините и 
чистачките. Той е оборудван и с функция Светлини в тунел (Tunnel Lights) и 
светлини "Посрещни ме вкъщи" (Coming Home) и "Изпрати ме" (Leaving Home).

Без значение дали шофирането ви е свързано с всекидневната 
рутина, или е само през уикенда, FABIA ще направи делничните дни 
по-приятни, а уикендите - по-забавни. Най-съвременни технологии, 
криещи се под красивото табло, ще се грижат винаги за вас.

НИКОГА НЕ НАПУСКАЙТЕ 
ЗОНАТА СИ НА КОМФОРТ

ВОЛАН 
Мултифункционалният 

кожен волан ви позволява 
да контролирате радиото 

и телефона.. 

КЛИМАТРОНИК
Електронният 

климатик ще ви осигури 
максимален комфорт, 

без значение от сезона, а 
благодарение на сензора 

за влажност, ще се справя 
и със замъгленото предно 

стъкло. 
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Пътуването е по-безопасно със спътник, който е винаги 
нащрек. Ето защо, FABIA идва с богат набор от асистиращи 
системи, благодарение на които ще реагирате адекватно във 
всяка ситуация. Някои от системите дори могат съвсем сами  
да предотвратят неизбежни инциденти. 

АДАПТИВЕН КРУИЗ КОНТРОЛ
Използвайки радарно устройство в 
предната част на автомобила, като 
допълнение към базовата функция 
Круиз контрол, тази система 
поддържа безопасна дистанция от 
превозните средства отпред.

ОЩЕ ЕДИН ЧИФТ 
ОЧИ НА ПЪТЯ

СИСТЕМА AUTO LIGHT ASSIST
Асистентът за светлини автоматично 
ще превключи на дълги светлини и 
обратно на къси, за ви осигури повече 
комфорт и безопасност.

FRONT ASSIST
Чрез радара на предната 
броня, системата Front 
Assist наблюдава 
дистанцията пред 
автомобила и при 
опасност от сблъсък 
предупреждава, чрез 
аудио и визуален сигнал 
на Maxi DOT дисплея. 
В случай, че водачът 
не реагира, системата 
инициира спиране.

REAR TRAFFIC ALERT 
Тази система, която е част от 
Системата за наблюдение на 
мъртвата зона и която използва 
същите радарни сензори, помага да 
отпаркирате безопасно, дори и на път 
с натоварен трафик и лоша видимост. 

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
МЪРТВАТА ЗОНА
С радарни сензори, разположени  зад 
задната броня, тази система следи 
зоните зад и отстрани на автомобила. 
В зависимост от разстоянието и 
скоростта на приближаващите превозни 
средства, тя преценява, дали трябва да 
предупреди водача.

СЕНЗОРИ ЗА ПАРКИРАНЕ 
Паркирането на FABIA  е вече 
по‑лесно и безопасно със сензорите 
за паркиране, интегрирани в предната 
и задната броня, които следят за 
дистанцията между автомобила и всяко 
препятствие около него.

КАМЕРА ЗА 
НАБЛЮДЕНИЕ ОТЗАД 
Намиращата се на 5‑тата 
врата камера наблюдава 
пространството зад 
автомобила и индикира 
лентите на движение, 
на база широчината на 
автомобила.
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СИГУРНОСТТА Е 
ГАРАНТИРАНА

ПРЕДНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ
Въздушната възглавница на водача е 
във волана, а тази на пътника до него ‑ 
в таблото пред него, като в случай, че 
на пасажерската седалка има детско 
столче, въздушната възглавница може да 
бъде деактивирана.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА 
ГЛАВАТА
При активиране, въздушните 
възглавници за главата създават 
завеса, която защитава пасажерите 
отпред и отзад от наранявания на 
главата.

СТРАНИЧНИ ВЪЗДУШНИ 
ВЪЗГЛАВНИЦИ
Тези две възглавници 
защитават таза и гръдния 
кош на водача и пътника до 
него в случай на инцидент.

При всички непредвидени ситуации, които водачът не 
е в състояние да предотврати, системите за сигурност 
на автомобила поемат нещата в свои ръце - като 
въздушните възглавници, например. С FABIA сте 
защитени от шест въздушни възглавници, които са част 
от стандартното оборудване.



ПРЕДСТАВЯНЕ



П
р

ед
ст

ав
ян

е

П
р

ед
ст

ав
ян

е

3
6 37

KESSY / EASY START
FABIA може да бъде 
оборудвана със система за 
безключово отключване на 
автомобила и стартиране на 
двигателя KESSY (Keyless 
Entry, Start and exit System) 
или с по‑семплата версия ‑ 
Easy Start.  
Бутонът Start/Stop за 
стартиране и изключване 
на двигателя се намира в 
основата на волана.

ТРАНСМИСИЯ
В зависимост 
от двигателя, 

автомобилът може 
да бъде оборудван 
с механична 5 или 

6‑степенна трансмисия 
или с автоматична 

7‑степенна DSG 
трансмисия.

ДВИГАТЕЛИ
Предложенията ни за 
двигатели включват 
3‑цилиндрови бензинови 
MPI или TSI мотори. 
Мощностите им са 44kW, 
55kW, 70 kW и 81kW.

Вече няма нужда да избирате между динамика 
и икономичност. Всички двигатели при новата 
FABIA предлагат разнообразие, икономичност 
и ниски нива на вредни емисии. За шофиране 
на по-дълги разстояния, TSI  двигателите са 
перфектният избор.

ДИНАМИЧНА И 
ИКОНОМИЧНА
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ВЪНШЕН ДИЗАЙН
Специфичните елементи в 
черно включват капаците 
на страничните огледала, 
рамката на предната 
решетка, спойлерът 
на предната броня, 
пластмасовите прагове 
на вратите, спойлерът на 
покрива и задния дифузьор. 
Черните алуминиеви 
джанти Italia 16" също 
са част от стандартното 
оборудване. Черният покрив 
(ексклузивно за хечбек 
версията) е допълнително 
оборудване. Отличителният 
изглед на автомобила 
може да бъде подчертан 
с джантите Torino 17" или 
алуминиеви джанти Vega 18"..

ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН
Версията Monte Carlo 

предлага спортен волан, 
облицован в черна 

перфорирана кожа, спортни 
предни седалки, тапицерия, 

съчетаваща черен/червен 
текстил и кожа с карбонов 
дизайн върху страничните 
опори на седалките, черни 

колони и черен таван. 
Интериорът е декориран с 

червени шевове и  
Carbon или опционално ‑ 

Cherry Red декор.

Без значение дали става дума за парти или 
шопинг терапия, с динамичния си дизайн и 
стилните черни детайли, FABIA MONTE CARLO 
винаги ще изглежда на място. 

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ 
КЛУБ MONTE CARLO



ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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Стандартното оборудване в ниво Active включва хромирана рамка 
на предната решетката, електрически регулируеми и отопляеми 
странични огледала в черно, LED дневни светлини, централна конзола 
с вход 12V и двойна поставка за напитки, централно заключване, 
защита за пешеходци, радиоапарат Škoda Blues с вход за USB и слот 
за SD карта и други.

Стандартното оборудване в ниво Ambition включва климатик, странични 
огледала и дръжки на вратите в цвета на купето, хромирани елементи в 
интериора, електрически регулируеми предни прозорци, тонирани стъкла с 
UV филтър, ограничител на скоростта, чадър под седалката на пътника отпред, 
отделение за слънчеви очила, седалка на водача с регулируема височина и други.

ACTIVE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

AMBITION 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK
Декор Basket Narbe Grey
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLUE
Декор Light Brushed
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР ACTIVE BLACK
Декор Basket Narbe Grey
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION BLUE
Декор Light Brushed
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION GREY
Декор Light Brushed
Текстилна тапицерия

ИНТЕРИОР AMBITION GREY
Декор Basket Narbe Black
Текстилна тапицерия
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Стандартното оборудване в ниво Style включва малък кожен пакет (включващ 
волан, ръкохватка на скоростен лост и ръкохватка на ръчна спирачка), радио 
Swing, система Easy Start, климатроник, предни седалки с регулируема височина, 
темпомат, сензори за паркиране отзад, светлини с функция Coming home и 
Leaving home, система Easy Light Assistant, лети алуминиеви джанти и други.

STYLE 
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ИНТЕРИОР STYLE BEIGE
Декор Beige Brushed
Текстилна тапицерия/Suedia 

ИНТЕРИОР STYLE BLACK
Декор Dark Brushed
Текстилна тапицерия/Suedia

ИНТЕРИОР STYLE BEIGE
Декор Piano Black
Текстилна тапицерия/Suedia

Ексклузивните спортни седалки със специален дизайн, мултифункционалният 
спортен волан, панелите на вратите с червени  декоративни шевове, черният 
таван, педалите с алуминиево покритие и спортното шаси подчертават 
динамичния характер на автомобила. Пакетът Dynamic може да се добави като 
допълнително оборудване при нива Ambition и Style.

ПАКЕТ 
DYNAMIC

ИНТЕРИОР DYNAMIC BLACK
Декор Cherry Red
Текстилна тапицерия/ Suedia

ИНТЕРИОР DYNAMIC BLACK
Декор Dark Brushed
Текстилна тапицерия/ Suedia

ИНТЕРИОР STYLE BLACK
Декор Beige Brushed
Текстилна тапицерия/Suedia

ИНТЕРИОР STYLE BEIGE
Декор Beige Brushed
Текстилна тапицерия/Suedia

ИНТЕРИОР DYNAMIC BLACK
Декор Cherry Red
Текстилна тапицерия/ Suedia
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Ambition Blue (текстил) Style Black (текстил/Suedia)
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ДЖАНТИ
17" CAMELOT Алуминиеви джанти

16" VIGO Алуминиеви джанти 
в червено

16" VIGO Алуминиеви джанти 
в бяло

15" COSTA тасове

17" SAVIO Алуминиеви джанти

15" MATONE Алуминиеви джанти

16" VIGO Алуминиеви джанти
в черно

15" DENTRO тасове

16" EVORA Алуминиеви джанти

15" MATONE Алуминиеви джанти 
в черно

18" VEGA Алуминиеви джанти
в черно

14" FLAIR тасове

16" VIGO Алуминиеви джанти 
в сребристо

15" CYGNUS Алуминиеви джанти

ŠKODA SERVICE
ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ  
В ДОБРИ РЪЦЕ.
Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран 
сервизен партньор на ŠKODA.

Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни технологии.  
Затова всички оторизирани партньори на ŠKODA разполагат 
със специални инструменти и качествени диагностични 
системи, които в комбинация с предписаните технологични 
процедури от производителя, осигуряват отличното 
функциониране и изправност на вашия автомобил.

Професионално обучен от завода-производител 
персонал.
Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при 
автомобилите изисква професионално квалифициран 
персонал. За да отговори на тези изисквания, 
производителят организира редовни обучаващи програми 
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги 
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите 
клиенти.
За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да 
подхождаме професионално и приятелски да съветваме 
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме 
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите 
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на 
качеството. 

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ 
УСЛУГИ:
Сервизни проверки
За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние 
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно 
вашия оторизиран сервизен партньор на ŠKODA да 
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийни ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие 
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран 
сервизен партньор на ŠKODA с умението на експерт, 
следвайки указанията, дадени от производителя и 
използвайки Оригинални Резервни Части ŠKODA. 
Това е важно не само за вашата безопасност, но също и 
за нормалното функциониране на вашия автомобил и 
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил 
тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да 
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта 
или сервизния преглед.

Вземане/Връщане
Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза, 
оторизираният сервизен партньор на ŠKODA може да 
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще 
бъде върнат обратно след извършване на ремонта. 

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ
Асортиментът от оригинални аксесоари на ŠKODA предлага 
детски седалки, багажници за покрива на автомобила, 
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент 
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с 
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

ŠKODA ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Безопасност
Оригиналните резервни части на ŠKODA са идентични с 
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил 
ŠKODA. Използването на първокласни материали 
и технологии гарантира безопасно и безпроблемно 
шофиране.

Наличност
ŠKODA Ауто предлага широк асортимент от части и 
оборудване, използвани при производството на автомобила 
и не просто се фокусира върху високата оборотност на 
частите. ŠKODA осигурява снабдяване с резервни части 
дори след излизане от производство на даден модел.

Дълъг период на използване
Използването на първокласни материали и технологии в 
производството на Оригинални Резервни Части ŠKODA 
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части ŠKODA 
включва обменни части, чието производство има  
по‑ниско въздействие върху околната среда по отношение 
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг 
тел.: 02/813 700, в. 117, 120, 215; мобилен: 0 886 473 895
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите 
автомобил ŠKODA чрез собствен финансов лизинг. 
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната 
вноска започва от 15%, а максималната продължителност 
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички 
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по‑висока 
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да 
достигне и 18 месеца.

Обратно изкупуване /buy back/
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените 
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване. 
Използваният автомобил се предоставя за предварителен 
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на 
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов 
автомобил ŠKODA и се формира сумата за доплащане.

Употребявани автомобили
тел.: 02/813 700, в.233; мобилен: 0 886 473 867;  
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили 
с гарантиран произход ‑ върнати от лизинг или обратно 
изкупени от клиенти и предварително преминали на 
техническа проверка в сервизния партньор.

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност
тел.: 02 813 700/в. 120, 128, мобилен: 0 886 473 895
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско 
и Гражданска Отговорност  при следните застрахователи: 
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ 
тел.: 0 884 656 658

Rent – a – car 
тел.: 02 813 700/в. 224, 226;  
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Предлагаме автомобили ŠKODA под наем, в изправно 
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)

Програма 4+ за автомобили ŠKODA над 4 години

Годишни технически прегледи /за София/ 
тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ 
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на 
гаранционния срок ‑ СБА, тел.: 146
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1.0 MPI/55 kW 1.0 TSI/70 kW 1.0 TSI/81 kW 1.0 TSI/81 kW

Бензинов двигател
Бензинов двигател с турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с турбо компресор и 
директно впръскване 

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 3/999 3/999 3/999 3/999

Мощност / Обороти (kW/min-1) 55/6,200 70/5,000–5,500 81/5,000–5,500 81/5,000–5,500

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 95/3,000–4,300 160/1,800–3,500 200/2,000–3,500 200/2,000–3,500

Стандарт за екологичност EU6AG EU6AG EU6AG EU6AG

Гориво Безоловен бензин, минимум 95/91* Безоловен бензин, минимум 95 Безоловен бензин, минимум 95 Безоловен бензин, минимум 95

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 168 184 195 194

Ускорение 0–100 km/h (s) 14.9 10.8 9.6 10.1

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 6.0/5.9/– 5.5/5.3/5.6 5.6/5.5/5.9 5.3/5.2/5.5

– разход извънградско 4.3/4.2/– 4.1/4.0/4.2 4.2/4.0/4.4 4.3/4.2/4.4

– комбиниран разход 4.9/4.8/– 4.6/4.6/4.8 4.7/4.6/4.9 4.7/4.6/4.8

CO2 емисии (g/km) 111/110/– 106/104/109 107/105/113 106/105/110

Диаметър на завой (m) 10.4 10.4 10.4 10.4

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване

Съединител Хидравличен еднодисков съединител Хидравличен еднодисков съединител Хидравличен еднодисков съединител
Двудисков с електрохидравличино 
управление

Скоростна кутия Ръчна 5-степенна Ръчна 5-степенна Ръчна 6-степенна Автоматична 7-степенна DSG

ТЕГЛА

Собствено тегло - със стандартно 
оборудване, включително теглото на 
водача 75 (kg)

1,086 1,121 1,132 1,165

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg) 530 530 530 530

Общо тегло (kg) 1,541 1,576 1,587 1,620

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 540 560 560 580

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 800 1,000 1,100 1,100

Обем на резервоара (l) 45 45 45 45

ТЕХНИЧЕСКИ  
СПЕЦИФИКАЦИИ
FABIA

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5-места, 5-врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 3,997/1,732

Коефициент на 
съпротивление CW 0.327–0.335 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,467

Шаси  База (mm) 2,470

Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор
Следа отпред / отзад (mm) в зависимост от 
двигателя 1,463; 1,457/1,457; 1,451

Задно окачване Съставна торсионна греда Просвет (mm) 133

Спирачна система Хидравлична двойно-диагонална система с двоен вакуумен усилвател Вътрешни размери  

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане и еднобутален спирачен апарат Пространство отпред / отзад (mm) 1,401/1,386

– задни спирачки Барабанни спирачи или дискови спирачки, в зависимост от двигателя Пространство за главата отпред / отзад  (mm) 1,021/963

Кормилна уредба Кормилна рейка с електро-механично серво управление Обем на багажника (max. l)  

Без резервна гума, със задни седалки –

вдигнати/свалени 330/1,150

Използването на нискооктаново гориво може да повлияе негативно на представянето на двигателя.
 ** Отнася се за автомобили със стандартни гуми.
 *** Отнася се за автомобили с гуми 185/60 R15 с ниско съпротивление при търкаляне.
 **** Отнася се за автомобили с двигател TSI и 18" гуми.
 *****   Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни гуми.  

За повече информация, можете да се обърнете към най-близкия ŠKODA център.

Посочените стойности (с изключение на стойностите отбелязани с ***/****) се отнасят за стандартен модел без 
допълнително оборудване.
Всички двигатели са със Start-Stop система и функция за възстановяване на енергията.
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1.0 MPI/55 kW 1.0 TSI/70 kW 1.0 TSI/81 kW 1.0 TSI/81 kW

Бензинов двигател
Бензинов двигател с турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с турбо компресор и 
директно впръскване 

Бензинов двигател с турбо компресор и 
директно впръскване 

ДВИГАТЕЛ

Цилиндри / Обем (cc) 3/999 3/999 3/999 3/999

Мощност / Обороти (kW/min-1) 55/6,200 70/5,000–5,500 81/5,000–5,500 81/5,000–5,500

Максимален въртящ момент (Nm/min-1) 95/3,000–4,300 160/1,800–3,500 200/2,000–3,500 200/2,000–3,500

Стандарт за екологичност EU6AG EU6AG EU6AG EU6AG

Гориво Безоловен бензин, минимум 95/91* Безоловен бензин, минимум 95 Безоловен бензин, минимум 95 Безоловен бензин, минимум 95

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимална скорост (km/h) 169 185 196 195

Ускорение 0–100 km/h (s) 15.2 10.9 9.7 10.2

Разход на гориво 99/100 (l/100 km)

– разход градско 6.0/5.9 5.4/5.3 5.6/5.5 5.7/5.5

– разход извънградско 4.2/4.2 4.1/4.0 4.1/4.0 4.3/4.3

– комбиниран разход 4.9/4.8 4.6/4.5 4.7/4.6 4.8/4.7

CO2 емисии (g/km) 111/110 105/103 107/105 110/108

Диаметър на завой (m) 10.4 10.4 10.4 10.4

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Тип Предно предаване Предно предаване Предно предаване Предно предаване

Съединител Хидравличен еднодисков съединител Хидравличен еднодисков съединител Хидравличен еднодисков съединител
Двудисков с електрохидравличино 
управление

Скоростна кутия Ръчна 5-степенна Ръчна 5-степенна Ръчна 6-степенна Автоматична 7-степенна DSG

ТЕГЛА

Собствено тегло - със стандартно 
оборудване, включително теглото на 
водача 75 (kg)

1,106 1,141 1,152 1,185

Полезен товар, включително водача и 
допълнително оборудване (kg) 530 530 530 530

Общо тегло (kg) 1,561 1,596 1,607 1,640

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg) 550 570 570 590

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg) 800 1,000 1,100 1,100

Обем на резервоара (l) 45 45 45 45
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Купе  Външни размери  

Тип 5-места, 5-врати, 2-обемно Дължина/ширина (mm) 4,262/1,732

Коефициент на 
съпротивление CW 0.324–0.330 в зависимост от двигателя Височина (mm) 1,488/1,467

Шаси  База (mm) 2,470

Предно окачване Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и пружинен стабилизатор
Следа отпред / отзад (mm) в зависимост от 
двигателя 1,463; 1,457/1,457; 1,451

Задно окачване Съставна торсионна греда Просвет (mm) 135

Спирачна система Хидравлична двойно-диагонална система с двоен вакуумен усилвател Вътрешни размери  

– предни спирачки Дискови спирачки с вътрешно охлаждане и еднобутален спирачен апарат Пространство отпред / отзад (mm) 1,401/1,386

– задни спирачки Барабанни спирачи или дискови спирачки, в зависимост от двигателя Пространство за главата отпред / отзад  (mm) 1,021/967

Кормилна уредба Кормилна рейка с електро-механично серво управление Обем на багажника (max. l)  

Без резервна гума, със задни седалки –

вдигнати/свалени 530/1,395

ТЕХНИЧЕСКИ  
СПЕЦИФИКАЦИИ
FABIA COMBI

 * Използването на нискооктаново гориво може да повлияе негативно на представянето на двигателя.
 ** Отнася се за автомобили със стандартни гуми.
 *** Отнася се за автомобили с гуми 185/60 R15 с ниско съпротивление при търкаляне.
 ****  Автомобилът може да бъде оборудван с комплект всесезонни гуми.  
  За повече информация, можете да се обърнете към най-близкия ŠKODA център.

TПосочените стойности (с изключение на стойностите отбелязани с ***) се отнасят за стандартен модел без 
допълнително оборудване.
Всички двигатели са със Start-Stop система и функция за възстановяване на енергията.


