NOVÁ ŠKODA

FABIA

		DŮVĚRNĚ ZNÁMÁ
A PŘITOM JINÁ
FABIA neodmyslitelně patří do našich ulic. Vůz, který se výborně osvědčil především
v městském provozu, přijíždí nyní s novinkami v designu i technologiích. Nová
ŠKODA FABIA tak ještě lépe zvládne každodenní situace, které život přináší.
S novým designem přídě získává FABIA dynamičtější výraz. Díky novinkám ve výbavě
interiéru včetně nabídky potahů si vytvoříte prostředí, kde se budete cítit příjemně.
Vaši jistotu za volantem a bezpečnost posádky zvýší prvky jako asistent hlídání mrtvého
úhlu, asistent vyparkování a asistent dálkových světel. Navíc vůz přichází s širokými
možnostmi konektivity, takže kamkoli se vydáte, máte svůj online svět s sebou.
FABIA zároveň odráží naši firemní filozofii. Přejeme si, aby Vám naše současné modely
se špičkovým designem přinášely stejné potěšení z jízdy, jaké nabízela svým řidičům
nádherná auta, s nimiž jsme začínali.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

OSTŘEJŠÍ,
ZÁŘIVĚJŠÍ,
PŮSOBIVĚJŠÍ
Neobyčejná a nezaměnitelná. Díky výrazné
masce chladiče s ostrými hranami a dalším
prvkům s novým designem, jako jsou hlavní
světlomety i oba nárazníky, bude nová
FABIA už z dálky ohlašovat Váš příjezd.

BI-LED HLAVNÍ SVĚTLOMETY
Výrazný LED pruh pro denní
svícení integrovaný v hlavních
světlometech patří u nového
modelu FABIA ke standardní
výbavě. Bi-LED hlavní světlomety
jsou pro větší bezpečnost
vybaveny i funkcí přisvěcování
při odbočování.

PANORAMATICKÁ STŘECHA
Dopřejte si pocit volnosti a ještě většího
prostoru. Atraktivitu vozu můžete zvýšit
s prosklenou panoramatickou střechou, která
sahá od čelního skla až po střešní spoiler.

OSVĚTLENÍ ZÁDĚ
Prosvícení zadních svítilen do C patří
k charakteristickým prvkům značky ŠKODA.
Zadní svítilny mohou být vybaveny LED
technologií. V zadním nárazníku jsou
integrována odrazová světla, díky nimž
je vůz ještě lépe viditelný.

UŽÍVEJTE SI
SVÉ SOUKROMÍ
Venku může být chaos, tady vládne pohoda. Nové
potahové látky a dekory pro palubní desky, ale
i nové designové detaily jsou tu proto, abyste se
cítili pohodlně a mohli se věnovat naplno řízení.

SPOJTE SE
SE ŠKODA CONNECT
Kamkoli se vypravíte, nová FABIA Vám umožní zůstat
ve spojení. Být plně a permanentně online přitom znamená
nejen zábavu a informace, ale i případnou pomoc
na cestách. Služby ŠKODA CONNECT jsou Vaší bránou
do světa neomezených možností komunikace.

CARE CONNECT
– POSLEDNÍ PARKOVACÍ POZICE
Nechte si zobrazit na svém mobilním
telefonu, kde přesně na rozlehlém
parkovišti stojí Váš vůz, včetně
data a času, kdy byl zaparkován.

CARE CONNECT – TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
K plné konektivitě patří i linka tísňového
volání. Záchranný systém přitom funguje
buď automaticky (v případě vážnější
kolize), nebo lze pomoc přivolat manuálně
stisknutím červeného tlačítka umístěného
v panelu nad středovou konzolou.
INFOTAINMENT
ONLINE – DOPRAVNÍ
INFORMACE
Jeďte vždy tou nejlepší
cestou. Díky informacím
o opravách, případných
nehodách a zácpách
můžete včas reagovat na
aktuální situaci a zvolit
alternativní trasu, kterou
Vám systém nabídne.

INFOTAINMENT
ONLINE – POČASÍ
Nenechte si ujít zprávy
o počasí pro místo, kde
se právě nacházíte nebo
kam se chystáte, včetně
detailní předpovědi
a varování před srážkami.

ŠKODA CONNECT
Unikátní rozhraní ŠKODA CONNECT zahrnuje dvě
kategorie služeb. Zatímco Infotainment Online nabízí
aktuální informace týkající se dopravy, čerpacích stanic,
počasí, ale i celosvětového dění, Care Connect umožňuje
vzdálený přístup k vozu a využívání asistenčních služeb.

CARE CONNECT – JÍZDNÍ DATA
Zajímají Vás informace o jednotlivých
jízdách? Služba Jízdní data Vám je
zprostředkuje. Umožní Vám získat aktuální
údaje o využití vozu, průměrné spotřebě
a rychlosti nebo ujeté vzdálenosti.

SMARTLINK+
S funkcí MirrorLink® bude displej infotainmentu zrcadlit informace z Vašeho
smartphonu. Všechny nainstalované aplikace, které mají certifikát o bezpečném
využití ve voze, jsou s funkcí MirrorLink® kompatibilní. Součástí SmartLink+ je
i přenos technických dat z řídicí jednotky vozu. Ten Vám umožní po připojení Vašeho
smartphonu (přes WiFi nebo MirrorLink®) prostřednictvím aplikace ŠKODA OneApp
získávat zajímavé provozní údaje, třeba o tom, jak je Vaše jízda ekonomická nebo
dynamická, ale i servisní informace apod. Některé údaje mohou být dokonce uloženy
na portále ŠKODA, kde jsou Vám kdykoli k dispozici. (Informace o podmínkách
využívání a kompatibilitě SmartLink+ najdete na našich webových stránkách.)

PÁR OČÍ
NAVÍC
S pozornými spolujezdci je cestování
bezpečnější. Proto Vám nabízíme spoustu
asistenčních systémů, které umožňují včas
reagovat na nejrůznější situace. Některé systémy
dokážou dokonce samy zabránit hrozící kolizi.

ZPĚTNÁ KAMERA
Parkovací kamera,
umístěná v madle
pátých dveří, Vám
usnadní parkování
i výjezd z parkovacího
místa. Systém zobrazuje
prostor za Vaším vozem
a vyznačuje jízdní linie
v jeho šířce.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Vedle své základní funkce udržuje
adaptivní tempomat automaticky
odstup od vozidel jedoucích před
Vámi. Pro svou činnost využívá
radar v předním nárazníku.

SIGNALIZACE VZDÁLENOSTI
PŘI PARKOVÁNÍ
Zaparkovat vůz je mnohem snadnější
a bezpečnější, když Vaši vzdálenost
od překážky hlídají parkovací senzory
integrované v předním i zadním nárazníku.

ASISTENT DÁLKOVÝCH SVĚTEL
Automatické přepínání tlumených
a dálkových světel podle aktuální
dopravní situace zvyšuje komfort
i bezpečnost jízdy.

FRONT ASSIST
Tento asistenční systém
monitoruje prostřednictvím
radaru v předním nárazníku
vzdálenost vozů jedoucích
před Vámi. V případě hrozící
kolize dokáže nejen varovat
řidiče (akusticky a opticky), ale
i aktivovat nouzové brzdění.

ASISTENT VYPARKOVÁNÍ
Bezpečně vycouvat z místa
s omezeným výhledem Vám
pomůže asistent vyparkování,
který využívá radar asistenta
hlídání mrtvého úhlu v zadním
nárazníku.

ASISTENT HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU
Prostor za vozidlem i po jeho stranách
sleduje prostřednictvím radaru v zadním
nárazníku asistent hlídání mrtvého úhlu.
Podle vzdálenosti a rychlosti ostatních vozů
vyhodnotí, zda je nutné řidiče varovat.

MÍSTO
PRO VŠECHNO…
… a všechno na svém místě. Ve stylu Simply
Clever přichází nová FABIA se spoustou
užitečných prvků, které můžete objevit,
kam se jen podíváte.

OPĚRKA
A STŘEDOVÁ KONZOLA
Zatímco přední loketní opěrka
skrývá uzavíratelný úložný prostor,
ve středové konzole objevíte
dvojitý držák nápojů, který lze
využít i pro odložení různých
maličkostí. Středová konzola může
být vybavena osvětlením, které
dokáže interiér ještě více zútulnit.

USB
Na zadní straně přední
loketní opěrky může
být umístěn vstup USB,
který slouží pro dobíjení
mobilního telefonu.

LED SVÍTILNA
Praktická vyjímatelná LED svítilna
(výhradně pro kombi) je uložena
v zavazadlovém prostoru ve speciální
zásuvce. Zde se při zapnutém motoru
dobíjí a také funguje jako běžné
osvětlení vozu, které se automaticky
zapíná při otevření pátých dveří.

MÍSTO
PRO COKOLI
Zavazadlový prostor vozu je zajímavý nejen
z hlediska objemu. Můžete ho totiž různě
uspořádat a pomocí chytrých řešení rozšířit
jeho úložné možnosti.

SÍŤOVÝ PROGRAM
Sada sítí různých velikostí,
která spolehlivě zabrání
posouvání převážených
věcí, Vám pomůže udržet
ve voze pořádek.
ODKLÁDACÍ POLOHA KRYTU
Pro snadnější nakládání
větších předmětů můžete
ve verzi hatchback dát kryt
zavazadlového prostoru do
odkládací polohy. Po vyložení
nákladu ho zase jednoduše
vrátíte do původní pozice.

NIŽŠÍ POLOHA KRYTU
Když dáte kryt zavazadlového
prostoru ve verzi hatchback do
nižší polohy, budou věci, které
zde převážíte, ve větším bezpečí.

SKLOPNÉ HÁČKY
Z tašek zavěšených
na sklopných
háčcích se Vám
cestou nic
nevysype.

DVOJITÁ PODLAHA
Speciální výbavou pro
vozy ve verzi kombi je
dvojitá podlaha. Díky ní
se dno zavazadlového
prostoru dostává na úroveň
nákladové hrany, a tak je
manipulace se zavazadly
snazší. Navíc tu vzniká
skrytý úložný prostor.

ACTIVE

Základní výbava verze Active zahrnuje chromovaný rámeček masky chladiče,
elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka v barvě vozu, tónovaná
skla, palubní počítač, LED denní svícení, světelný asistent, 12V zásuvku a dvojitý
držák nápojů na středové konzole, klimatizaci, rádio Blues, centrální zamykání
s dálkovým ovládáním, 15" ocelová kola s kryty Dentro a další.

AMBITION

Základní výbava verze Ambition zahrnuje paket „chrom/stříbrná“ s dekorativními
prvky interiéru, malý kožený paket (pro volant, hlavici řadicí páky a madlo ruční
brzdy), elektricky ovládaná přední okna, deštník pod sedadlem spolujezdce,
schránku na brýle, výškově nastavitelné sedadlo řidiče, infotainment Swing 6,5",
15" kola z lehké slitiny Matone a další.

INTERIÉR AMBITION, MODRÝ
Dekor Light Brushed
Látkové potahy

INTERIÉR ACTIVE, ČERNÝ
Dekor Basket Narbe Grey
Látkové potahy

INTERIÉR AMBITION, ŠEDÝ
Dekor Light Brushed
Látkové potahy
INTERIÉR ACTIVE, ČERNÝ
Dekor Basket Narbe Grey
Látkové potahy

INTERIÉR AMBITION, MODRÝ
Dekor Light Brushed
Látkové potahy

INTERIÉR AMBITION, ŠEDÝ
Dekor Basket Narbe Black
Látkové potahy

STYLE

K základní výbavě verze Style patří Bi-LED hlavní světlomety a LED zadní svítilny,
startovací tlačítko, multifunkční volant, tempomat, klimatizace Climatronic,
výškově nastavitelná sedadla řidiče a spolujezdce, loketní opěrka vpředu a další.

MONTE
CARLO

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
Dekor Beige Brushed
Potahy látka-Suedia

INTERIÉR MONTE CARLO
Dekor s karbonovým efektem
Potahy látka-umělá kůže, sportovní sedadla

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
Dekor Piano Black
Potahy látka-Suedia

INTERIÉR MONTE CARLO
Dekor Cherry Red
Potahy látka-umělá kůže, sportovní sedadla

INTERIÉR STYLE, BÉŽOVÝ
Dekor Beige Brushed
Potahy látka-Suedia

INTERIÉR MONTE CARLO
Dekor s karbonovým efektem
Potahy látka-umělá kůže, sportovní sedadla

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
Dekor Beige Brushed
Potahy látka-Suedia

Základní výbava verze Monte Carlo zahrnuje černé exteriérové prvky (kryty vnějších
zpětných zrcátek, rámeček masky chladiče, spoiler předního nárazníku, kryty prahů, střešní
spoiler a difuzor), 16" kola z lehké slitiny Italia v černé barvě, Bi-LED hlavní světlomety
a LED zadní svítilny, Sunset – zatmavená zadní okna, osvětlení středové konzoly, černé
čalounění stropu, klimatizaci Climatronic, sound systém ŠKODA Surround a další.

INTERIÉR STYLE, ČERNÝ
Dekor Dark Brushed
Potahy látka-Suedia

Interiér Ambition, modrý (látka)

Interiér Monte Carlo, sportovní sedadla
(látka-umělá kůže)

Interiér Style, béžový (látka-Suedia)

Interiér Ambition, šedý (látka)

Interiér Active, černý (látka)

POTAHY
Interiér Style, černý (látka-Suedia)

ČERVENÁ VELVET METALÍZA

ČERVENÁ CORRIDA UNI

BÍLÁ CANDY UNI

BÍLÁ LASER UNI

MODRÁ DENIM METALÍZA

ZELENÁ RALLYE METALÍZA

BÍLÁ MOON METALÍZA

STŘÍBRNÁ BRILLIANT METALÍZA

MODRÁ RACE METALÍZA

MODRÁ ENERGY UNI

BÉŽOVÁ CAPPUCCINO METALÍZA

ŠEDÁ QUARTZ METALÍZA

HNĚDÁ MAPLE METALÍZA

ČERNÁ MAGIC METALÍZA

BARVY

KOLA

18" kola z lehké slitiny Vega, černá
(disk: 7Jx18" ET46, pneu: 215/35 R18)

17" kola z lehké slitiny Camelot
(disk: 7Jx17" ET46, pneu: 215/40 R17)

17" kola z lehké slitiny Savio
(disk: 7Jx17" ET46, pneu: 215/40 R17)

16" kola z lehké slitiny Evora
(disk: 7Jx16" ET46, pneu: 215/45 R16)

16" kola z lehké slitiny Vigo
(disk: 7Jx16" ET46, pneu: 215/45 R16)

16" kola z lehké slitiny Vigo, bílá
(disk: 7Jx16" ET46, pneu: 215/45 R16)

16" kola z lehké slitiny Vigo, černá
(disk: 7Jx16" ET46, pneu: 215/45 R16)

16" kola z lehké slitiny Vigo, červená
(disk: 7Jx16" ET46, pneu: 215/45 R16)

15" kola z lehké slitiny Matone
(disk: 6Jx15" ET38, pneu: 185/60 R15)

15" kola z lehké slitiny Matone, černá
(disk: 6Jx15" ET38, pneu: 185/60 R15)

15" kola z lehké slitiny Cygnus
(disk: 6Jx15" ET38, pneu: 185/60 R15)

15" ocelová kola s kryty Dentro
(disk: 6Jx15" ET38, pneu: 185/60 R15)

DALŠÍ SPECIFIKACE

TECHNICKÉ ÚDAJE
FABIA/FABIA COMBI

1,0 MPI/ 55 kW
FABIA

zážehový

1,0 TSI / 70 kW
FABIA
zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

1,0 TSI / 81 kW
FABIA
zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

1,0 TSI / 81 kW
FABIA
zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

1,0 MPI/ 55 kW
FABIA COMBI

zážehový

1,0 TSI / 70 kW
FABIA COMBI
zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

1,0 TSI / 81 kW
FABIA COMBI
zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

1,0 TSI / 81 kW
FABIA COMBI
zážehový, přeplňovaný
turbodmychadlem,
přímé vstřikování paliva

MOTOR

Karoserie
Typ
Součinitel odporu
vzduchu Cx

Vnější rozměry

FABIA

FABIA COMBI

5místná, 5dveřová, 2prostorová

Délka/šířka (mm)

3997/1732

4262/1732

FABIA: 0,327–0,335; FABIA COMBI: 0,324–0,330

Výška (mm)

1467

1488

Podvozek

Počet válců/zdvihový objem (cm3)

3/999

3/999

3/999

3/999

3/999

3/999

3/999

3/999

Maximální výkon/otáčky (kW/min-1)

55/6200

70/5000–5500

81/5000–5500

81/5000–5500

55/6200

70/5000–5500

81/5000–5500

81/5000–5500

Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1)

95/3000–4300

160/1800–3500

200/2000–3500

200/2000–3500

95/3000–4300

160/1800–3500

200/2000–3500

200/2000–3500

Exhalační norma

EU6AG

EU6AG

EU6AG

EU6AG

EU6AG

EU6AG

EU6AG

EU6AG

Palivo

benzin, okt. č. 95/91*

benzin, okt. č. 95

benzin, okt. č. 95

benzin, okt. č. 95

benzin, okt. č. 95/91*

benzin, okt. č. 95

benzin, okt. č. 95

benzin, okt. č. 95

PROVOZNÍ VLASTNOSTI

Rozvor (mm)

2470

2470

Přední náprava

typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny
a příčným zkrutným stabilizátorem

Rozchod vpředu/vzadu (mm)

1463/1457

1463/1457

Zadní náprava

kliková s vlečenými rameny

Světlá výška (mm)

133

135

Brzdy

kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené
s podtlakovým posilovačem

Vnitřní rozměry

– vpředu

kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením
a jednopístovými plovoucími třmeny

Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm)

1401/1386

1401/1386

– vzadu

bubnové/kotoučové – dle výbavové verze vozu

Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm)

1021/963

1021/967

hřebenové přímočinné s elektromechanickým
posilovačem

Objem zavazadlového prostoru (max. l)

330/1150

530/1395

Maximální rychlost (km/h)

168

184

195

194

169

185

196

195

Zrychlení 0–100 km/h (s)

14,9

10,8

9,6

10,1

15,2

10,9

9,7

10,2

Řízení

Spotřeba (dle normy 99/100)

Kola***

6,0J x 15"

– bez rezervního kola:

– město (l/100 km)

6,0

5,5/5,6**

5,6/5,9**

5,3/5,5**

6,0

5,4

5,6

5,7

Pneumatiky***

185/60 R15

nesklopená/sklopená zadní sedadla

– mimo město ( l/100 km)

4,3

4,1/4,2**

4,2/4,4**

4,3/4,4**

4,2

4,1

4,1

4,3

– kombinovaná (l/100 km)

4,9

4,6/4,8**

4,7/4,9**

4,7/4,8**

4,9

4,6

4,7

4,8

Emise CO2 (g/km)

111

106/109**

107/113**

106/110**

111

105

107

110

Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

10,4

Druh

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

pohon předních kol

Spojka

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky ovládané

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

dvě souosé spojky
elektrohydraulicky
ovládané

Převodovka

mechanická 5stupňová

mechanická 5stupňová

mechanická 6stupňová

automatická
7stupňová DSG

mechanická 5stupňová

mechanická 5stupňová

mechanická 6stupňová

automatická
7stupňová DSG

Pohotovostní hmotnost
– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)

1086

1121

1132

1165

1106

1141

1152

1185

Užitečná hmotnost
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)

530

530

530

530

530

530

530

530

Celková hmotnost (kg)

1541

1576

1587

1620

1561

1596

1607

1640

FABIA

1386

960
960

852

1,457
1457

1386

14.4°

17.4°

1463
1,463
1463
1958
1,958
1958

1401

330 l
716

1401

96
3

1467
1,467
1488

102

1

POHON

2470

676

3997

1,732
1732

HMOTNOST

550

570

570

570

800

1000

1100

1100

800

1000

1100

1100

Objem palivové nádrže (l)

45

45

45

45

45

45

45

45

96
7

560

102
1

560

530 l
958

14.4°

560

1488

540

12.7°

Nebrzděný přívěs (max. kg)
Brzděný přívěs – při 12% stoupání
(max. kg)

FABIA COMBI

* Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.
** Platí pro vůz s 18" pneumatikami.
*** Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy
pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.

1463

1457

1958

1732

852

2470
4262

940

Obrázky použité v tomto katalogu (brožuře) mají pouze ilustrativní charakter a nejsou
předmětem nabídky na uzavření smlouvy. V katalogu jsou zobrazeny předváděcí vozy,
přičemž některé vyobrazené prvky vozidel mohou patřit do výbavy na přání nebo se mohou
od dodávaných automobilů lišit v závislosti na jednotlivých zemích. ŠKODA AUTO a.s.
si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace, výbavy a barvy modelů a předmětů
zobrazených v tomto katalogu. Chcete-li získat přesnou specifikaci prvků, součástek
a vybavení, kontaktujte, prosím, nejbližšího prodejce vozů ŠKODA.

MyŠKODA App
Mějte po ruce svého osobního digitálního pomocníka.
Stáhněte si aplikaci MyŠKODA App vybavenou interaktivním
asistentem Paulem, jehož prostřednictvím nejen získáte
přístup k návodu na obsluhu svého vozu, Paul Vám
navíc dokáže poradit i při organizaci Vašeho času.

ŠKODA Connect App
Užívejte si online služby. Stáhněte si aplikaci
ŠKODA Connect App, která Vám umožní získat
kdykoli přístup k informacím týkajícím se, mimo
jiné, jízdních dat Vašeho vozu, čerpacích stanic,
dopravy nebo poslední parkovací pozice.
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JESTLI VÁS BAVILO O NÍ ČÍST,
ZKUSTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE JI ŘÍDÍTE

Váš prodejce vozů ŠKODA

