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Kuumaksed on näitlikud ja arvutatud tingimustel: periood 60 kuud, sissemakse 15%, jääkväärtus 30%. Täpsem info lk. 17.

OLE ÜHENDUSES

Veebipõhine teabe- ja meelelahutus-
teenus, Care Connect võimaldab teil 
autot kontrollida ja sellega suhelda 
olenemata sellest, kus te asute.
SmartLink + võimaldab MirrorLinki, 
CarPlay (Apple) ja Android Auto 
nutiseadmetega ühilduvate rakenduste 
kasutamist raadio ekraani kaudu.

NÄE JA OLE NÄHTAV

Standardvarustuses on pilkupüüdvate 
LED-päevatulede ribadega esituled ja 
LED-tagatuled. Nüüd valikus ka omas 
klassis ainulaadsed Bi-LED esilaternad, 
Koos LED-kurvifunktsiooniga ning 
AFS (adapteeruv esitulesüsteem), mis 
reguleerib tulede intensiivsust olenevalt 
olukorrast (nt linnas, maanteel või 
vihmas sõitmine).

OLE HOITUD

Škoda Fabia pakub oma reisijatele 
suurepärast valikut aktiivsest ja 
passiivsest turvavarustusest.
6 turvapatja, adaptiivne kiirushoidik, 
sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv ja 
ahelkokkupõrke ennetamise süsteem, 
pimenurga abisüsteem ja tagurdamisel 
läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem.

ERISTU

Muuda oma Škoda Fabia isikupäraseks. 
Colour Concept valikus musta, valget 
või hõbedast värvi katus, küljepeeglite 
korpused ja A-piilarid või vali 
spetsiaalvärv „Paint Box“: valikus  
üle 50 eksklusiivse värvitooni.

Stiilne
Reddot disaini- 
auhinna võitja

Eriline 
125 erinevat 
värvikooslust

Lemmik
Autoomanike 
soosik 2017* 

TALVEREHVID 
KINGITUSEKS

Kehtib laoautodele kuni 31.12.2019

Bensiinimootorid Võimsus kW/hj Käigukast Active Erimudel  
Active Style

Ambition Erimudel  
Ambition Drive

1,0 MPI 44 / 60 5-k. manuaal 11 990 € 11 690 € - -

Kuumakse 123 € 120 €

1,0 TSI 70 / 95 5-k. manuaal 12 990 € 12 690 € 14 490 € 13 990 €

Kuumakse 134 € 131 € 149 € 144 €

Bensiinimootorid Võimsus kW/hj Käigukast Active Erimudel  
Active Style

Ambition Erimudel  
Ambition Drive

1,0 TSI 70 / 95 5-k. manuaal 13 490 € 12 990 € 14 990 € 14 490 €

Kuumakse 139 € 134 € 154 € 149 €
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ŠKODA FABIA
  ERIMUDEL  
    STYLE 

ÖKONOOMNE JA PRAKTILINE. Keskmine 
kütusekulu on 4,6-4,7 l/100 km. Suurim 
pagasiruumi maht omas klassis - kuni 1150 l.

SOODNE PIDADA! Škoda on soodsaimate 
ülalpidamiskuludega automark Eestis! (TNS 
Emor, Car Brand Health Estonia 2014-2018)

STIILNE. Red Dot Disaini- 
auhind, 15 kerevärvi -  
125 värvikombinatsiooni!

TIPPTASEMEL VARUSTUS. Fabia Style`l on üle 20 turvalisus-ja mugavusvarustuselemendi nagu konditsioneer, esiistmete soojendus, 
pardakompuuter, Start-Stop funktsioon, kiirushoidik, elektrooniline juhitavuskontroll ESC, värvilise puutetundliku ekraaniga raadio 
“SWING”, 6 turvapatja, tehase alarm, kaugjuhtimisega kesklukustus, Function-pakett. Ja palju muud!

Fabia Combi 
hind alates  

12 990 €

Fabia  
hind alates  

11 690 €



Põhineb 
Ambition 
varustusastmel.

 Driver alert väsimussensor, Sunset toonklaasid, 
tagumised parkimisandurid, konditsioneer, 
start-stopp funktsioon ja palju muud.

 Turvaline, stiilne, 
ruumikas ja 
ökonoomne.
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ERIMUDEL
ŠKODA FABIA 

DRIVE

FABIA DRIVE  
alates 13 990 €

FABIA COMBI DRIVE  
alates 14 490 €
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Turvalisus Kood Active Ambition
ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk, põrandamatid) 449 € 449 €
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega q q
Külgturvapadjad ees q q
Peaturvapadjad (turvakardinad) q q
Kõrguse reguleerimisvõimaluse ja eelpingutiga 3-punkti turvavööd ees q q
Kolm 3-punkti turvavööd tagaistmel q q
Kinnitamata turvavöö märguanne esiistmetel ja tagumistel äärmistel istmetel q q
Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel (sportistmete korral integreeritud peatoed) q q
ISOFIX lapseistme kinnitusaasad tagumistel äärmistel istmetel koos Top-Tether kinnitussüsteemiga q q
ABS pidurid + MSR mootori pidurdusmomendi kontroll q q
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll (ASR veojõukontroll + HBA hüdrauliline pidurdusabi) q q
XDS - täiendatud funktsionaalsusega elektrooniline diferentsiaalilukk, sekkub ennetavalt rataste läbilibisemise 
võimaluse korral, aitab säilitada rataste optimaalset haardumist ja parandab auto juhitavust kurvides

q q

Rehvirõhu monitooring q q
Ketaspidurid ees q q
Ketaspidurid taga; ei saa mootorile 1,0 MPI 44kW 1KT 90 € 90 €
Nõlvaltstardiabi UG1 75 € 75 €
Front Assistant - sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem, automaatse aeglustamise ja pidurdusega ohu 
korral

6K2 290 € 290 €

Immobilisaator q q
Halogeenesilaternad koos LED-päevasõidutuledega, numbrimärgi LED-valgustus taga PK7 q q
Bi-LED esilaternad koos LED-päevasõidutuledega; ei saa koos PW2 PK9 770 € 770 €
LED-tagatulede pakett: LED-tagatuled ja pidurituled 8SK 150 € 150 €
Udutuled ees PW1 210 € q
Kurvifunktsiooniga udutuled ees; ei saa koos PK9 PW2 310 € 110 €
Juhi väsimustaset jälgiv süsteem (annab hoiatussignaali, kui registreerib juhi käitumises väsimuse või unisuse märke) EM1 - 45 €
Alarm koos kallutusanduriga, kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit PDR q q
Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition

5 ust q q
Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi q q
3-kodaraga rool, kahes suunas reguleeritav q q
3-kodaraga nahkrool, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega PL1 230 € -
3-kodaraga nahkrool raadio juhtimisega roolilt, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega; ainult koos Maxi Dot 
infoekraaniga 9S5 

PL2 340 € q

3-kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega roolilt, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega; ainult koos 
9S5/9ZV/RAC/PNA/PNB

PL3 360 € 20 €

3-kodaraga sportlik nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega roolilt, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega; ainult 
koos 9ZV/RAC/PNA/PNB

PL8 - 130 €

Juhiistme kõrgus reguleeritav 3L1 q q
Kõrvalistuja istme kõrgus reguleeritav 3L3 60 € q
Easy Start: mootori käivitamine ja seiskamine ilma võtmeta, Start/Engine/Stop lülitist PDS - 210 €
KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem koos auto võtmes oleva liikumissensoriga (süsteem ei ava uksi, kui 
tuvastab, et auto võti on paigal ja ei ole enne uste avamiskatset liikunud)

PDT - 390 €

Easy Light Assistant: lähitulede automaatne lülitus hämaruse saabudes, Coming Home/Leaving Home funktsioon 
(peale autouste lukustamist jäävad auto välised tuled mõnekümneks sekundiks ümbrust valgustama) 

PR1 50 € 50 €

Rain-Light Assistant: lähitulede automaatne lülitus hämaruse saabudes ja tunnelis sõites, Coming Home/Leaving 
Home funktsioon, vihmasensor, automaatselt tumenev tahavaatepeegel 

PR4 - 250 €

Kaug- ja lähitulede automaatne lülitus (Light Assist) koos vihmasensori ja automaatselt tumeneva 
tahavaatepeegliga, lülitab pimedal ajal sõites kaugtulesid automaatselt sisse/välja vastavalt liiklusoludele

PR6 - 370 €

Elektrilised aknatõstukid ees, ühepuute-funktsiooniga q q
Elektrilised aknatõstukid taga, ühepuute-funktsiooniga - q
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid q q
Konditsioneer PHE q q
Automaatne kliimaseade "Climatronic", niiskussensoriga PHF - 340 €
Toonklaasist panoraamkatus manuaalselt seadistatava päikesesirmiga ainult luukpärale; ei saa koos valge või 
hõbedase katusega

PG5 670 € 690 €

Toonklaasist panoraamkatus manuaalselt seadistatava päikesesirmiga, koos musta värvi katusereelingutega 
(Combile); 

PG6 670 € 690 €

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS

Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition

Toonklaasist panoraamkatus manuaalselt seadistatava päikesesirmiga, koos hõbehalli värvi katusereelingutega; 
ainult Combile 

PG7 770 € 770 €

Soojendusega esiistmed q q
Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, laekaga 6E1 110 € q
Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, dekoratiivõmblustega; ainult koos sportpaketiga WBZ 6E4 - 15 €
Reguleeritav käetugi esiistmete vahel + 2 USB liidest käetoe tagaosas 6E7 160 € 50 €
Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, dekoratiivõmblustega + 2 USB liidest käetoe tagaosas 6E6 - 60 €
Pardakompuuter (kuvab kellaaega, välistemperatuuri, kütusekulu, läbitud tee pikkust, tee läbimiseks kulunud aega, 
keskmist kiirust)

q q

Infoekraan Maxi Dot: lisaks pardakompuutri andmetele kuvab ka raadio,  Start/Stop süsteemi, 
navigatsiooniseadmete ja käed-vabad telefoniseadme infot (nende olemasolul) 

9S5 180 € q

Elektrooniline kiirushoidik 8T2 150 € q
Elektrooniline kiirushoidik + kiirusepiirik (võimaldab määrata kiiruselimiidi (vahemikus 30 km/h - 210 km/h), mille 
ületamisest annavad märku helisignaal ja hoiatustuli)

8T6 190 € q

Kiiruspiirik (võimaldab määrata kiiruselimiidi (vahemikus 30 km/h - 210 km/h), mille ületamisest annavad märku 
helisignaal ja hoiatustuli)

8T9 45 € q

Adaptiivne püsikiirushoidik koos sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiva radarisüsteemiga, säilitab eesliikujaga 
valitud pikivahet, vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seismajäämiseni); ei saa mootorile 1,0 MPI; ainult koos 
infoekraaniga Maxi Dot 9S5 ja multifunktsionaalse rooliga PL2 / PL3 / PL8

PLI 700 € 520 €

Parkimisandurid taga, akustilise hoiatusmärguandega 7X1 270 € 270 €
Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatusmärguandega 7X2 580 € 580 €
Tagurduskaamera, aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamerapilt kuvatakse raadio või navigatsiooniseadme 
ekraanile koos suunajuhistega; ainult koos 9ZV

KA1 270 € 270 €

Pimenurga abisüsteem (Blind Spot Detection) - jälgib radarite abil sõiduki taha ja kõrvale jäävat ala ning hoiatab juhti 
tagant lähenevate sõidukite eest + tagurdamisel läheneva sõiduki eest hoiatav süsteem (Rear Traffic Alert); ainult 
koos Maxi Dot infoekraaniga 9S5

7Y8 370 € 370 €

Pagasiruumi topeltpõhi; ainult Combile PGN 140 € 140 €
Esilaternate pesurid 8X8 130 € 130 €
Soojendusega klaasipesuri düüsid 9T1 q q
Tagumise istme seljatugi osadena 60:40 kokkuklapitav 3NN q q
Katusereelingud, musta värvi; ainult Combile PG0 q q
Katusereelingud, hõbehallid; ainult Combile; ei saa koos PG6 / PG7 PG1 80 € 80 €
Rohekaks toonitud klaasid (ees, taga ja külgedel, 5%), UV filtriga PH1 q q
Pakett "SUNSET", tumedaks toonitud klaasid alates B piilarist PH2 150 € 150 €
Laegas prillide jaoks laekonsoolis; puudub panoraamkatuse korral - q
Eemaldatav haagisekonks, adapteriga; ei saa koos panoraamkatuseluugiga PG5/PG6/PG7 PTZ 470 € 470 €
Ettevalmistus haagisekonksu paigaldamiseks 1D7 110 € 110 €
Raskete teeolude pakett: karterikaitse (plastist), tugevdatud vedrustus, kõrgem kliirens; ei saa koos 17" ja 18" 
velgedega

PK4 180 € 180 €

Sportvedrustus, standardist 15 mm madalam kliirens  PSP 130 € 130 €
Sigaretisüütaja ja tuhatoos keskkonsoolis PKD 30 € 30 €
Vihmavarju panipaik koos vihmavarjuga kõrvalistuja istme all - q
Panipaigad ja pudelihoidjad uksepaneelides ees ja taga q q
Suletav kindalaegas armatuurlauas, valgustusega q q
Helkurvesti panipaik uksepaneelis q q
Võrkvahesein pakiruumi ja salongi vahel (Combi) 3CB 110 € 110 €
Kokkuklapitavad lauakesed seljatugede tagakülgedel; ei saa koos sportistmetega WBZ IA1 30 € 30 €
Simply Clever pakett: kahe poolega pagasiruumi matt, kinnitusvõrgud ja elastne kinnitusriba pagasiruumis, 
telefonihoidik keskkonsoolis, prügikast uksepaneelis; ainult luukpärale

PSI 110 € 110 €

Simply Clever pakett: kinnitusvõrgud ja elastne kinnitusriba pagasiruumis, prügikast uksepaneelis, taskulamp 
pagasiruumi seinal (Combi)

PSK 110 € 110 €

Function-pakett: kokkuklapitavad käepidemed uste kohal salongis, lugemislambid ees ja taga, peeglid 
päikesesirmides, Combil 12V pistik pagasiruumis

q q

Sportpakett "Dynamic": sportistmed, sportlik rool raadio ja telefoni juhtimisega, metallikattega sportlikud pedaalid, 
sportvedrustus, punased dekoratiivõmblused esiuste paneelidel, istmekatted tekstiil/Suedia, armatuurlaua 
dekoratiivliist "Dark Brushed", ainult interjöörikoodiga HG, koos 6E4/6E6 ja 9ZV/RAC/PNA

WBZ - 470 €

Taskud esiistmete seljatugede tagaküljel - q
12V pistik, pudelihoidja ja panipaik keskkonsoolis q q
Pagasiruumi valgustus q q

TALVEREHVID 
KINGITUSEKS

Kehtib laoautodele kuni 31.12.2019



6 q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

AUTO VARUSTUS

Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition

Kinnitusaasad pakiruumis q q
Esiklaasi kojamehed AERO, reguleeritava intervalliga q q
Klaasipühkija tagaaknal q q
Soojendusega tagaklaas q q
Pakiruumi kate, seadistatav kahel kõrgusel; ainult luukpärale q q
Ruloona kokkukäiv pakiruumi kate; ainult Combile q q
Tekstiilpõrandamatid salongis 0TD 45 € 45 €
Start/Stop funktsioon: süsteem lülitab kütuse säästmiseks mootori automaatselt välja, kui auto seisab näiteks 
punase fooritule taga või ummikus, mootor käivitub uuesti siduripedaali 

q q

Üle-euroopaline garantii 4 aastat või 120 000 km q q
Lisagarantii: 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km) EA9 290 € 290 €
Eestikeelne auto kasutaja käsiraamat  (soovi korral venekeelne) q q

Värvid ja disainielemendid Kood Active Ambition

Küljepeeglite korpused ja ukselingid kere värvi q q
Radiaatorivõret ümbritsev kroomliist q q
Kroomitud detailid käigukangi nupul, ventilatsiooniavadel, käsipiduri käepideme nupp, näidikute ääristus - q
Roostevabast terasest pedaalikatted VF2 90 € 90 €
Musta värvi tekstiilinterjöör Active, armatuurlaud ja põrand must, lagi, keskkonsool ja armatuurlaua dekoratiivliistud 
halli värvi

q -

Must/halli värvi tekstiilinterjöör Ambition Grey, musta värvi dekoorliistud, armatuurlaud ja põrand must, lagi hall, 
keskkonsool musta värvi; interjöörikoodiga BL

- q

Interjöör Ambition Blue, must/hall/sinine, dekoorliistud Light Brushed; ainult koos interjööriga BH - 0 €
Armatuurlaua dekoratiivliist "Cherry Red"; ainult koos paketiga WBZ 7TM - 45 €
Colour Concept: musta, valget või hõbedast värvi katus, küljepeeglite korpused ja A-piilarid; ainult luukpärale koos 
valuvelgedega PJE / PJF / PJJ / PJK / PJL / PJ6 / PJ7

PCC 220 € 220 €

Standardvärv sinine Energy Blue 0 € 0 €
Metallikvärv või pärlefektvärv * 400 € 400 €
Punane värv Velvet Red, premium metallikvärv EXC 840 € 840 €
Erivärvid: Corrida Red punane, Laser White valge, Candy White valge ERI 270 € 270 €
Spetsiaalvärvid "Paint Box": valikus üle 50 eksklusiivse värvitooni, autod värvitakse tootjatehase spetsiaalses 
värvitöökojas

XTR 650 € 650 €

Audio- ja kommunikatsioonisüsteemid Kood Active Ambition

4 kõlarit ees q q
Raadio "SWING": 6,5" värviline puutetundlik ekraan, FM-raadio, SD-mälukaardi pesa, USB liides RAB q q
Raadio "SWING PLUS" koos Bluetooth käed-vabad telefoniseadmega, 6,5" värviline puutetundlik ekraan, FM-
raadio, SD-mälukaardi pesa, USB liides, SmartLink +, audiosüsteem Škoda Surround 2 lisakõlariga taga

RAC - 330 €

Bluetooth käed-vabad telefonisüsteem, ainult koos raadioga RAB, ei saa koos PL3/PL8 9ZV 120 € 120 €
Häälkäskluste funktsioon raadiole või navigatsiooniseadmele; ainult koos navigatsiooniseadmega PNA/PNB QH1 - 20 €
Navigatsioonisüsteem Amundsen: 6,5" puutetundlik värviekraan, FM raadio, USB liides, SD-mälukaardipesa, 
Euroopa riikide kaarditarkvara (SD-kaardil), audiosüsteem Škoda Surround kahe lisakõlariga taga; Bluetooth käed-
vabad telefoniseade, internetiühenduse jagamise võimalus Hotspoti kaudu; ainult koos teenustepaketiga YOU või 
YOX

PNA - 880 €

Navigatsioonisüsteem Amundsen panoraamkatuse korral: 6,5" puutetundlik värviekraan, FM raadio, USB liides, 
SD-mälukaardipesa, Euroopa riikide kaarditarkvara (SD-kaardil), audiosüsteem Škoda Surround kahe lisakõlariga 
taga; Bluetooth käed-vabad telefoniseade,  internetiühenduse jagamise võimalus Hotspoti kaudu; ainult koos 
panoraamkatusega PG5/PG6/PG7 ning teenustepaketiga YOU või YOX

PNB - 880 €

Audiosüsteem Škoda Surround, kahe lisakõlariga taga; ainult koos raadioga RAB PS0 70 € 70 €
SmartLink + : võimaldab MirrorLinki, CarPlay (Apple) ja Android Auto nutiseadmetega ühilduvate rakenduste 
kasutamist raadio ekraani kaudu; ainult navigatsiooniseadmega Amundsen PNA/PNB ja multifunktsionaalse rooliga 
PL3/PL8

9WT - 170 €

Pakett "Rear Seat Entertainment", võimaldab nutiseadme kaudu juhtida navigatsiooni- ja audiosüsteemi; ainult koos 
navigatsiooniseadmega PNA/PNB

9WV - 75 €

Rear Seat Entertainment + SmartLink +, võimaldab nutiseadme kaudu juhtida navigatsiooni- ja audiosüsteemi 
ainult koos navigatsiooniseadmega PNA/PNB

9WX - 240 €

DAB (Digital Audio Broadcast) - digitaalraadiokanalite kuulamise võimalus QV3 110 € 110 €
Hädaabikõne funktsioon 14 aastaks: avarii korral edastab auto automaatselt sõiduki asukoha, õnnetuse raskusastme 
ja reisijate arvu häirekeskusele; ainult koos YOK/YOX

NZ4 0 € 0 €

Veebipõhine meelelahutus- ja infoteenuste pakett "Infotainment Online" üheks aastaks; ainult koos 
navigatsioonisüsteemiga PNA/PNB, ei saa koos YOK/YOX

YOU - 0 €

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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AUTO VARUSTUS

Audio- ja kommunikatsioonisüsteemid Kood Active Ambition

Teenustepakett "Care Connect": rikkeabi, hooldus- ja tugiteenused, kaugjuurdepääs autole arvuti või nutiseadme 
kaudu kolmeks aastaks; ainult koos raadioga RAB/RAC ja hädaabikõne funktsiooniga NZ4

YOK - 360 €

Veebipõhine meelelahutus- ja infoteenuste pakett "Infotainment Online" üheks aastaks, teenustepakett "Care 
Connect": rikkeabi, hooldus- ja tugiteenused, kaugjuurdepääs autole arvuti või nutiseadme kaudu kolmeks aastaks; 
ainult koos navigatsioonisüsteemiga PNA/PNB ja hädaabikõne funktsiooniga NZ4

YOX - 360 €

Veljed ja rehvid Kood Active Ambition

Terasveljed 15" koos ilukilpidega Dentro, rehvid 185/60 R15 PJ1 q -

Valuveljed 15" CYGNUS, rehvid 185/60 R15, turvapoldid; asendavad standardvelgi PJI 560 € q
Valuveljed 15" MATONE, rehvid 185/60 R15, turvapoldid; asendavad standardvelgi; ei saa musta või valget värvi 
katusega

PJE 560 € 0 €

Musta värvi valuveljed 15" MATONE, rehvid 185/60 R15, turvapoldid; asendavad standardvelgi; ainult luukpärale 
koos paketiga Colour Concept PCC ja musta värvi katusega

PJF 660 € 110 €

Valuveljed 16" VIGO, rehvid 215/45 R16, turvapoldid; asendavad standardvelgi; ei saa musta või valget värvi 
katusega; ainult koos varurattaga PJA

PJJ 810 € 260 €

Musta värvi valuveljed 16" VIGO, rehvid 215/45 R16, turvapoldid; asendavad standardvelgi; ainult luukpärale koos 
paketiga Colour Concept PCC ja musta värvi katusega ning ainult koos varurattaga PJA

PJK 910 € 360 €

Valget värvi valuveljed 16" VIGO, rehvid 215/45 R16, turvapoldid; asendavad standardvelgi; ainult luukpärale koos 
paketiga Colour Concept PCC ja valget värvi katusega ning ainult koos varurattaga PJA

PJL 910 € 360 €

Musta värvi valuveljed 16" VIGO, rehvid 215/45 R16, turvapoldid; asendavad standardvelgi, ainult koos varurattaga 
PJA

PJU - 360 €

Valget värvi valuveljed 16" VIGO, rehvid 215/45 R16, turvapoldid; asendavad standardvelgi; ei saa hõbedase värviga 
8E8E; ainult koos varurattaga PJA

PJV - 360 €

Punast värvi valuveljed 16" VIGO, rehvid 215/45 R16, turvapoldid; asendavad standardvelgi;  ning ainult koos 
varurattaga PJA; ei saa värvidega G0G0 / 4K4K / P7P7 / K1K1

PJX - 360 €

Valuveljed 17" CAMELOT, rehvid 215/40 R17, turvapoldid; asendavad standardvelgi; ainult koos varurattaga PJA PJ6 1 060 € 510 €
Valuveljed 17" SAVIO, rehvid 215/40 R17, turvapoldid; asendavad standardvelgi; ainult koos varurattaga PJA PJ7 1 140 € 590 €
Valuveljed 18" VEGA, rehvid 215/35 R18, turvapoldid; asendavad standardvelgi; ainult luukpärale koos 
sportvedrustusega PSP / WBZ ning koos varurattaga PJA

PJ0 - 1 000 €

Talverehvid/talverattad: 15" velgede puhul lamell- või naastrehvid kliendi valikul; 16" ja suuremate velgede puhul 
talverattad: 15" plekkveljed lamell- või naastrehvidega

q q

Vähendatud veeretakistusega rehvid 185/60 R15 84H; ainult koos velgedega PJ1 / PJI / PJE HA7 70 € 70 €
Ruumisäästev varuratas terasveljel, tungraud ja veljevõti; 16", 17" ja 18" velgede korral; standardis mootoriga 1,0 TSI 
81kW

PJA 80 € 80 €

Varuratas terasveljel, tungraud ja veljevõti; 15" velgede korral PJB 80 € 80 €
Rehviparanduskomplekt koos 12V kompressoriga; puudub varustusest varuratta korral q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

EMOR BRAND HEALTH UURINGUS  
OSALENUD INIMESTE HINNANGUL ON ŠKODA 
MADALAIMATE ÜLALPIDAMISKULUDEGA 
AUTOMARK EESTIS.

2014 20182016

TALVEREHVID 
KINGITUSEKS

Kehtib laoautodele kuni 31.12.2019
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Mootor 1,0 MPI 1,0 TSI 

Kütus bensiin bensiin

Võimsus, kW/hj 44 / 60 70 / 95

Mootori valem, töömaht R3 / 999 R3 / 999

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 95 / 3000 - 4300 160 / 1800 - 3500

Käigukast 5-k. man. 5-k. man.

Suurim kiirus, km/h 157 184

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 16,6 10,8

Keskmine kütusekulu NEDC, l/100 km 4,8 - 4,9 4,6

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km 5,329 - 6,213 5,137 - 5,982

Heitgaaside CO2 sisaldus NEDC (g/km) 108 - 110 104 - 106

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km) 119,90 - 139,70 116,50 - 135,60

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)* 1086 - 1191 1121 - 1226

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)* 530 - 425 530 - 425

Täismass, kg 1541 1 576

Rööbe, ees/taga mm 1463 / 1457 1463 / 1457

Suurim lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg 800 / 540 1000 / 560

Pikkus/laius/kõrgus, mm 3 997 / 1 732 / 1 467 (1 452 sportvedrustusega, 1 482 raskete teeolude paketiga)

Pöörderingi läbimõõt, m 9,8

Teljevahe, mm (täismassi korral) 2455

Kliirens, mm 133

Kliirens sportvedrustusega, mm 118

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 141

Maksimaalne pakiruumi maht  
(varurattaga / ilma varurattata), l

305 / 330

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega 
(varurattaga / ilma varurattata), l

1 125 / 1 150

Kütusepaagi maht, l 45

FABIA LUUKPÄRA ANDMED

* - sõltub lisatud varustuselementide massist
TSI - bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem  
  (Turbo Fuel Stratified Injection)
MPI - bensiinimootori mitmepunkti sissepritsesüsteem (Multipoint Injection)

Alates 01. septembrist 2018 asendab senist kütusekulu ja CO2 heitmete 
mõõtmiseks kasutatud katsemenetlust NEDC (the New European Driving Cycle) 
uus katsemenetlus WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). 
Uut katsetsüklit iseloomustab igapäevasele kasutusele omasem kütusekulu ja 
CO2 heitmete katseprotseduur. Tulenevalt uuest katsetsüklist, muutuvad WLTP 
katsemenetluse alusel määratud sõidukite kütusekulu ja CO2 heitmete andmed, 
mis võivad olla varasemate andmetega võrreldes kõrgemate väärtustega kui NEDC 
katsemenetluse alusel mõõdetud väärtused. 

WLTP katsemenetluse alusel mõõdetud uue sõiduki kütusekulu ja CO2 heitmete 
andmed teisendatakse ülemineku perioodil (1.09.2018 - 31.12.2018) vastavusse 
NEDC väärtustega. Seoses sellega on NEDC väärtused antud vajadusel 
vahemikuna, mis ei viita konkreetsele sõidukile ja ei ole osa pakkumisest. Antud 
andmed on esitatud võimaldamaks võrdlust erinevate mudelitüüpide vahel. 
Sõidukile lisatav lisavarustus ja tarvikud võivad muuta andmeid nagu kaal, 
veeretakistus ja aerodünaamika. Lisaks muudele teguritele (ilm, liiklusolud ja juhi 
sõidumaneer), mõjutavad need sõiduki tegelikku kütusekulu ja CO2 heitmete- ning 
jõudlusnäitajaid. Rohkem infot WLTP ja NEDC katseprotseduuride erinevuste kohta 
leiate aadressilt http://www.skoda.ee/esindused/wltp

http://cc-cloud.skoda-auto.com/est/est/et-ee/
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Mootor 1,0 TSI 

Kütus bensiin

Võimsus, kW/hj 70 / 95

Mootori valem, töömaht R3 / 999

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 160 / 1800 - 3500

Käigukast 5-k. man.

Suurim kiirus, km/h 185

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 10,9

Keskmine kütusekulu NEDC, l/100 km 4,5 - 4,6

Keskmine kütusekulu WLTP, l/100 km 5,137 - 5,982

Heitgaaside CO2 sisaldus NEDC (g/km) 103 - 105

Heitgaaside CO2 sisaldus WLTP (g/km) 116,50 - 135,60

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)* 1141 - 1246

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)* 530 - 425

Täismass, kg 1 596

Rööbe, ees/taga mm 1463 / 1457

Suurim lubatud haagise mass piduritega / piduriteta, kg 1000 / 570

Pikkus/laius/kõrgus, mm 4 262 / 1 732 / 1 467 (1 452 sportvedrustusega, 1 482 raskete teeolude paketiga)

Pöörderingi läbimõõt, m 9,8

Teljevahe, mm (täismassi korral) 2455

Kliirens, mm 135

Kliirens sportvedrustusega, mm 120

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 143

Maksimaalne pakiruumi maht  
(varurattaga / ilma varurattata), l

505 / 530

Maksimaalne pakiruumi maht allaklapitud istmetega  
(varurattaga / ilma varurattata), l

1370 / 1395

Kütusepaagi maht, l 45

FABIA COMBI
ANDMED

* - sõltub lisatud varustuselementide massist
TSI - bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem  
  (Turbo Fuel Stratified Injection)
MPI - bensiinimootori mitmepunkti sissepritsesüsteem (Multipoint Injection)

TALVEREHVID 
KINGITUSEKS

Kehtib laoautodele kuni 31.12.2019



Eksimatu. Ei jää märkamata. Uue iluvõre ning eesmise ja tagumise 
põrkeraua uue kujunduse, uute esitulede ja lisavarustusse kuuluvate 
LED-tuledega uus FABIA annab iga nurga peal teie saabumisest märku.

STIILSEM, 
VOOLUJOONELISEM,  
NUTIKAM

LED-ESITULED
Kõikide uutel 
FABIAtel on 
pilkupüüdvate 
LED-päevatulede 
ribadega esituled. 
Parimad lahendused 
saavutatakse alati 
LED-tehnoloogiaga. 
LED-esitulede 
juurde kuuluvad 
LED-kurvifunktsioon 
ning AFS 
(adapteeruv 
esitulesüsteem), 
mis reguleerib 
tulede intensiivsust 
olenevalt olukorrast 
(nt linnas, maanteel 
või vihmas sõitmine).
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TAGANTVAADE
Tuttavad C-tähe kujulised tuled on ŠKODA kaubamärgile iseloomulik 
tunnus. Lisaks saab tagatuled varustada LEDidega. Uue Fabia varustusse 
kuuluvad ka sõiduki paremat nähtavust tagavad nn kassisilma helkurid.

PANORAAMKATUS
Auto meeldivust saab rõhutada esiklaasist katusespoilerini välja ulatuva 
klaasist panoraamkatusega, mis tekitab vabadustunde ja loob salongis 
mulje veelgi suuremast ruumikusest.
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ŠKODA CONNECT:  
VÕTKE VEEBIMAAILM  
ENDAGA KAASA
Püsige kõikjal ühenduses. Pidevalt võrgus olemine ei 
tähenda lihtsalt seda, et teil on juurdepääs meelelahutusele 
ja teabele, vaid ka seda, et saate liikvel olles kasutada 
abisüsteeme. ŠKODA CONNECT on teie värav piiramatute 
suhtlusvõimaluste maailma.

ŠKODA CONNECT
See pakkumine hõlmab kahte teenuseliiki. Kui veebipõhised 
teabe- ja meelelahutusteenused pakuvad navigatsioonisüsteemile 
reaalajas teavet, nt liiklusolude kohta, siis teenus Care Connect 
keskendub abi andmisele ja ohutuse tagamisele, võimaldades 
sõidukile kaugjuurdepääsu ja selle kaugjuhtimist. Samuti pakub see 
abiteenust igas olukorras, kus seda on vaja.

SÕIDUANDMED
Sõiduandmed, nagu 
keskmine kütusekulu, 
keskmine kiirus, 
läbisõit ja sõiduaeg 
salvestatakse. Saate 
vaadata oma isiklikke 
sõiduandmeid ja teavet 
kõigi tehtud sõitude 
kohta.

PARKIMISKOHT 
Kui soovite leida oma 
auto täpse asukoha 
suurtes parklates, 
kasutage lihtsalt oma 
mobiiltelefoni, kus 
kuvatakse parkimise 
aadress, kellaaeg ja 
kuupäev.
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HÄDAABIKÕNE
Hädaabikõne tehakse 
automaatselt hädaolukorras, 
kus turvasüsteem on 
aktiveeritud. Selle 
hädaabisüsteemi saab 
ka käsitsi aktiveerida 
laekonsoolis oleva punase 
nupuga.

SMARTLINK+ 
Süsteem SmartLink+ (ŠKODA ühenduvuskomplekt, mis toetab funktsioone 
MirrorLink®, Apple CarPlay, Android Auto) abil võimaldab auto teabe- ja 
meelelahutussüsteem juhil sõitmise ajal turvaliselt telefoni kasutada. Peale selle 
ühilduvad kõik installeeritud rakendused, mis on sõidukite jaoks turvaliseks 
tunnistatud, funktsioonidega MirrorLink®, Apple CarPlay või Android Auto. 
SmartLink+ hõlmab ka funktsiooni SmartGate. See võimaldab teil kaabli kaudu 
ühendada autoga oma nutitelefoni, et saaksite näha huvitavaid sõiduandmeid, 
nt kütusekulu, sõidudünaamika või hooldusteave. (Tehnoloogia SmartLink+ 
kasutustingimused ja ühilduvusteabe leiate meie veebilehelt.)

VEEBIPÕHINE LIIKLUSTEAVE
Valige alati parim marsruut: värskeim teave annab teile suurepärase ülevaate igast 
reisist. Samuti võimaldab see teil reageerida olukorra muutustele, näiteks teetööd, 
avariid ja liiklusummikud.

ILMATEADE
Vaadake oma praeguse asukoha, sihtkoha või mis tahes muu koha uusimaid 
ilmateateid koos üksikasjalike prognoosidega, mis hõlmavad sademete prognoose 
ja hoiatusi.
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Reisimine on ohutum tänu valvsale kaassõitjale. Seetõttu on uus 
FABIA varustatud mitme abisüsteemiga, mis aitavad teil ükskõik 
millistes olukordades kiiresti reageerida. Osa süsteeme suudab 
koguni ise võimalikku kokkupõrget vältida.

KOHANDUV KIIRUSHOIDIK
Kohanduv kiirushoidik kasutab 
eesmises põrkerauas olevat 
radarit, et tagada lisaks eelnevalt 
valitud kiiruse hoidmisele ka ohutu 
kaugus eesoleva sõidukiga.

HOIDKE SILM TEEL 
PAREMINI PEAL

AUTOMAATNE VALGUSTUSE 
ABISÜSTEEM
Valgustuse abisüsteem lülitab 
kaugtuled automaatselt sisse 
ja välja. See suurendab liigeldes 
mugavust ja ohutust.

FRONT ASSIST
See abisüsteem jälgib 
kaugust eesoleva sõidukiga 
ning aeglustab ja pidurdab 
automaatselt. Sarnaselt 
kohanduvale kiirushoidikule 
kasutab Front Assist 
eesmisesse põrkerauda 
paigutatud radarseadet.
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TAGURDAMISEL LÄHENEVA SÕIDUKI EEST HOIATAV 
SÜSTEEM 
See abisüsteem kuulub pimenurga abisüsteemi juurde ja 
kasutab samu radariandureid, et aidata teil kehva nähtavuse 
korral parkimiskohalt turvaliselt välja tagurdada.

PIMENURGA ABISÜSTEEM
Pimeala monitor kasutab tagumises põrkerauas olevaid 
radariandureid, et jälgida auto taga ja kõrval olevaid 
pimealasid. Süsteem otsustab ümbritsevate sõidukite 
kauguse ja kiiruse põhjal, kas hoiatada juhti või mitte.

PARKIMISABISÜSTEEM PARK DISTANCE CONTROL 
FABIA parkimine käib lihtsalt ja ohutult tänu eesmisse ja 
tagumisse põrkerauda sisseehitatud parkimisanduritele, 
mis kontrollivad auto kaugust takistustest.

TAGURDUSKAAMERA 
Auto saab varustada ka 
tagaluugi käepidemele 
paigutatava 
tahavaatekaameraga, 
mis jälgib sõiduki taha 
jäävat ruumi ning annab 
sõiduki laiuse põhjal 
sõidutrajektoori kohta 
juhiseid.
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Hinnakiri kehtib alates juuni 2019. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. Hinnakirjas toodud 
informatsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste detailide osas on tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Tegemist 
on soovituslike jaehindadega ja hinnad sisaldavad käibemaksu 20%. Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat 
läbisõidupiiranguga 120 000 km. Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. Škoda autoabi 
24 h +372 6 979 182.
Mõned kataloogis toodud mudelid võivad piltidel sisaldada lisavarustust, mis ei kuulu tingimata põhivarustuse hulka. Kogu teave tehniliste andmete, 
kujunduse, varustuse, materjalide, garantiide ja välimuse kohta oli trükkimineku ajal õige. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata. 
Kataloogis toodud teave on üksnes juhindumiseks. Trükitehnoloogia piirangute tõttu võivad kataloogis toodud värvide ja muude materjalide toonid 
tegelikkuses erineda. Põhi- ja lisavarustuse, hetkehindade ja tarnetingimuste kohta värskeima teabe ja lisaandmete saamiseks võtke ühendust volitatud 
ŠKODA partneriga.

Teenuse pakkuja on Swedbank Liising AS. Tutvuge teenuse tingimustega www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige pangatöötajaga. Krediidi 
kulukuse määr on 2,38 %, vara hind 19 666 € + km, sissemakse 15% periood 5a, lepingutasu 200€, intress 6 kuu Euribor + 1.99% a (16.11.2018 oli 6 kuu 
Euribor -0,266% Euribori negatiivne väärtus loetakse võrdseks nulliga; Euribor võib muutuda iga 6 kuu järel), tagasimaksete summa 17 860.88 eurot. 
Krediidi kogukulu on 17 919.44€.

KUI SULLE MEELDIS FABIA KOHTA LUGEDA
― KUJUTLE END FABIA ROOLIS.    

HELISTA VÕI KIRJUTA MEILE
JA BRONEERI PROOVISÕIT.

WWW.SKODA.EEfacebook.com/skodaeesti instagram.com/skodaeesti

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

Moller Auto Pärnu OÜ  
Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 200 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ 
Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Viljandi, Tallinna 45, 71008 
Telefon: 4355 340 • info@folkauto.ee

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee 
www.skodatallinn.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS  
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee

ŠKODA Rakvere • Kindle OÜ 
Teliku 2, Rakvere  
Telefon: 601 8000 • info@skodarakvere.ee  
www.skodarakvere.ee
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