IMAGE DISCLAIMER
The images presented in this catalogue (brochure) are used
for illustrative purposes only and are not intended to form part
of any contract or warranty. They display pre-series cars and
certain illustrations, features, parts and equipment may differ
from the actual production cars and from country to country.
To get the exact specification of features, parts and equipment,
please get in touch with your nearest local ŠKODA dealer.

MyŠKODA App
Get your very own personal digital companion.
Download MyŠKODA App featuring PAUL, an
interactive assistant who’s there to help you,
not only with watching over your car, but also
with managing your day.

ŠKODA Connect App
Enjoy full control of your car. Download
ŠKODA Connect and access all necessary
features anytime, whether it’s driving
data, fuel range, planning a route or even
where you last parked.

IF YOU’ VE ENJOYED READING ABOUT IT
― IMAGINE DRIVING IT

ŠKODA

FABIA

KLASIKA
JAUNĀ VEIDOLĀ
FABIA ir viss, kas tai vienmēr ir bijis un daudz kas vairāk. Dizaina un
tehnoloģiskie uzlabojumi, kas padara to piemērotu dzīvei, pasvītro tās ikonisko
pilsētas transporta statusu.
Jauns radiatora režģis, kā arī jauns priekšējā un aimugurējā bampera dizains
veido dinamiskāku FABIA pirmo iespaidu. Atsvaidzinātais interjers ar jaunām
apdares versijām padara automašīnu par ērtu vietu, kur pavadīt laiku. Drošības
risinājumi, kā aklās zonas sensors, brīdinājums par satiksmi aiz automašīnas un
automātisko gaismu asistents sniedz jums vairāk pārliecības brauciena laikā. Tā
savienojamības funkciju klāsts nodrošina nepārtrauktu savienojumu ar jūsu
tālruni, draugiem un internetu lai arī kurp jūs dotos.
FABIA ir kārtējais pierādījums mūsu filozofijai radīt skaistas automašīnas šodien
tikpat ļoti kā tad, kad tikai sākām.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

ASĀK,
ELEGANTĀK,
GUDRĀK
Neatkārtojama. Neaizmirstama. Ar jaunu
radiatora režģi, kā arī priekšējā un
aizmugurējā bampera dizainu, jauniem
priekšējiem lukturiem un papildaprīkojumā
pieejamu LED apgaismojumu FABIA
paziņo par jūsu ierašanos aiz katra stūra.

LED PRIEKŠĒJIE LUKTURI
Ikviena FABIA lepojas ar
priekšējiem lukturiem ar
pievilcīgām LED dienas gaitas
gaismu joslām. Augstākā
aprīkojuma līmeņa fokusā ir LED
tehnoloģija. LED priekšējie
lukturi ietver sevī LED līkumu
izgaismošanas funkciju un AFS
(adaptīvo priekšējā
apgaismojuma sistēmu), kas
pielāgo apgaismojuma intensitāti
specifiskiem apstākļiem (piem.,
pilsēta, lielceļš vai braukšana
lietū).

PANORĀMAS STIKLA JUMTS
Automašīnas pievilcību iespējams vēl vairāk
paspilgtināt ar panorāmas stikla jumtu, kas
stiepjas no priekšējā stikla līdz jumta
spoilerim un sniedz jums brīvības, kā arī vēl
lielāka plašuma izjūtu.

SKATS NO AIZMUGURES
Raksturīgais C izgaismojums ir tipiska
ŠKODA zīmola iezīme. Turklāt aizmugurējos
lukturus iespējams aprīkot ar LED
tehnoloģiju. FABIA aprīkota arī ar kaķa acu
atstarotājiem labākai redzamībai.

IZBAUDIET
VIZĪTI

Izslēdziet haosu, aizverot durvis.
Jauni priekšējā paneļa dekoratīvie
elementi, apdares versijas un liels
daudzums izsmalcinātu detaļu
rūpējas par to, lai jūsu atrašanās
automašīnā būtu ērta, un jūs vienmēr
kontrolētu situāciju.

ŠKODA CONNECT:
PAŅEMIET TIEŠSAISTES
PASAULI SEV LĪDZI

PARKOŠANĀS POZĪCIJA
Iegūstiet precīzu savas
automašīnas atrašanās vietas
informāciju lielās stāvvietās no
jebkuras vietas, norādot adresi,
laiku un datumu, kad noparkojāties,
savā mobilajā telefonā.

ĀRKĀRTAS ZVANS
Avārijas gadījumā tiek
automātiski veikts SOS
zvans, ja nostrādā jostu
nospriegošanas sistēma. Šī
avārijas ziņošanas sistēma
var tikt aktivizēta arī
manuāli, nospiežot sarkano
pogu jumta konsolē.
TIEŠSAISTES
SATIKSMES
INFORMĀCIJA
Izvēlieties labāko ceļu
vienmēr: aktuāla
informācija nodrošina
jums perfektu pārskatu
par katru braucienu. Tas
ļauj jums reaģēt uz
jauniem pavērsieniem,
piemēram, ceļu remontu,
negadījumiem un
satiksmes sastrēgumiem.

Esiet savienoti, lai arī kurp jūs dotos. Būt tiešsaistē vienmēr un pilnībā nenozīmē tikai
pieeju izklaidei un informācijai, bet arī iespējamam atbalstam, atrodoties ceļā. ŠKODA
CONNECT ir jūsu ceļš uz neierobežotas komunikācijas iespējām.

LAIKAPSTĀKĻI
Saņemiet jaunākos
ziņojumus par
laikapstākļiem jūsu
aktuālajai atrašanās vietai,
galamērķim vai jebkurai
citai lokācijai ar detalizētu
prognozi, ieskaitot
nokrišņu prognozi un
brīdinājumiem.

ŠKODA CONNECT
Piedāvājums ietver sevī divas pakalpojumu
kategorijas. Kamēr tiešsaistes informācija un izklaide
nodrošina reāla laika informāciju navigācijas ierīcei par
satiksmi, piemēram, Care Connect koncentrējas uz
palīdzību un drošību, ļaujot attālināti piekļūt un
kontrolēt automašīnu. Risinājums nodrošina arī
atbalsta pakalpojumu jebkurā situācijā, kad tas
nepieciešams.

BRAUKŠANAS DATI
Informācija par jūsu braucienu, piemēram,
vidējais degvielas patēriņš, vidējais
ātrums, nobrauktais attālums un
brauciena laiks tiek nosūtīts attālinātam
serverim. Jūs varat aplūkot savu
personisko braucienu informāciju un iegūt
pārskatu par visiem braucieniem.

SMARTLINK+
Ar SmartLink+ sistēmu (ŠKODA savienojamības paketi ar MirrorLink®,
Apple CarPlay un Android Auto atbalstu) automobiļa informācijas un
izklaides sistēma ļauj vadītājam droši lietot telefonu brauciena laikā. Turklāt
visas uzstādītās lietotnes, kas ir sertificētas izmantošanai automobilī ir
savietojamas ar MirrorLink®, Apple CarPlay vai Android Auto. SmartLink+
sistēma ietver arī SmartGate funkciju. Tā ļauj jums savienot viedtālruni ar
automobili, izmantojot WiFi, lai piekļūtu interesantai informācijai par jūsu
braucienu, piemēram, degvielas patēriņa datiem, braukšanas dinamikai vai
servisa informācijai.* (Apmeklējiet mūsu mājaslapu, lai uzzinātu lietošanas
noteikumus un SmartLink+ savietojamības informāciju.)

PAPILDU ACU
PĀRIS

ATPAKAĻSKATA
KAMERA
Jūsu automašīnu
iespējams aprīkot arī ar
atpakaļskata kameru, kas
izvietota uz bagāžas
nodalījuma vāka roktura.
Tā uzrauga apgabalu aiz
automašīnas un attēlo
braukšanas līnijas,
balstoties uz automašīnas
platumu.

Braukšana kopā ar uzmanīgu līdzbraucēju ir drošāka.
FABIA aprīkota ar lielu daudzumu asistentu sistēmu,
kuras ļauj jums laikus reaģēt uz jebkuru situāciju.
Dažas no sistēmām var pat pilnībā un automātiski no
vērst tuvojošos sadursmi.

PARKOŠANĀS DISTANCES
KONTROLE
FABIA parkošana ir vieglāka un
drošāka, pateicoties parkošanās
sensoriem, kas integrēti priekšējā
un aizmugurējā bamperī, ļaujot
novērtēt attālumu līdz šķēršļiem.

AUTOMĀTISKAIS GAISMU ASISTENTS
Jūsu gaismu asistents pārslēgsies starp tuvajām un tālajām
gaismām automātiski, uzlabojot komfortu un satiksmes drošību.

PRIEKŠĒJAIS
ASISTENTS
Šī asistentu sistēma ir
veidota, lai uzraudzītu
distanci līdz priekšā
braucošam
transportlīdzeklim,
ieskaitot automātisku
ātruma samazināšanu un
bremzēšanu. Līdzīgi kā
ACC priekšējais asistents
izmanto radaru priekšējā
bamperī.

BRĪDINĀJUMS PAR SATIKSMI
AIZ AUTOMAŠĪNAS
Šis asistents, kas pieejams kā daļa
no aklās zonas sensora sistēmas
izmanto tos pašus radaru
sensorus, palīdzot droši izbraukt
atpakaļgaitā no stāvvietas sliktas
redzamības apstākļos.

AKLĀS ZONAS SENSORS
Ar radaru sensoru palīdzību aizmugurējā
bamperī aklās zonas sensors uzrauga
aklās zonas aiz un blakus automašīnai.
Balstoties uz distanci un apkārt
braucošo automašīnu ātrumu, tas
nosaka, vai būtu nepieciešams brīdināt
vadītāju.

VIETA VISAM
Vieta visam, un viss savās vietās. FABIA ir
pilna ar Simply Clever risinājumiem, kas
uzrodas visapkārt automašīnai, nodrošinot vēl
vairāk praktiskuma.

PRIEKŠĒJAIS
ELKOŅBALSTS UN
VIDUSKONSOLE
Kamēr priekšējā elkoņbalstā
iestrādāts slēpts, slēgts
nodalījums, viduskonsole
piedāvā vietu nelieliem
priekšmetiem, kurus vālaties
uzglabāt vienmēr pieejamā
vietā. Viduskonsoles
apgaismojums padarīs
interjeru mājīgāku.

USB
Elkoņbalsta aizmugurējā
daļā jūs varat atrast divas
USB pieslēgvietas, kas
ļauj ērti uzlādēt mobilos
tālruņus.

LED LUKTURĪTIS
Bagāžas nodalījuma labajā pusē
atrodams praktisks, izņemams LED
lukturītis (tikai combi versijā). Tas
automātiski uzlādējas, kad darbojas
dzinējs. Šis lukturītis kalpo arī kā
bagāžas nodalījuma apgaismojums.
Atverot bagāžas nodalījuma vāku, tas
automātiski ieslēdzas.

TELPA VISAM
FABIA bagāžas nodalījums nav vienkārši
apjomīgs. Tā ir atjautīgi organizēta telpa, lai
jūs varētu droši pārvadāt savas mantas.

TĪKLU SISTĒMA
Dažāda izmēra tīkli palīdzēs
uzturēt jūsu bagāžas
nodalījumu kārtībā un
novērsīs bagāžas
slidināšanos nodalījumā.
IEVILKTA PLAUKTA POZĪCIJA
Vieglākai lielu priekšmetu
ievietošanai hečbeka versijā jūs
varat novietot bagāžas
nodalījuma plauktu ievilktajā
pozīcijā. Pēc priekšmetu
izņemšanas to iespējams atgriezt
oriģinālajā pozīcijā.

ZEMĀKA PLAUKTA POZĪCIJA
Hečbeka versijā bagāžas
nodalījuma plauktu iespējams
nofiksēt zemākā pozīcijā, kas ļauj
jums transportēt, piemēram,
trauslus priekšmetus.

NOLOKĀMI ĀĶI
Jūsu iepirkumi būs
drošībā un šķidrumi
neizlīs.

DUBULTA GRĪGA
Šis īpašais combi versijas
aprīkojums ļauj novietot
bagāžas nodalījuma grīdu
ielādes malas augstumā,
atvieglojot bagāžas
ievietošanu. Turklāt tas
veido diskrētu
uzglabāšanas nodalījumu.

MONTE
CARLO

PIEVIENOJIETIES
EKSKLUZĪVAM
KLUBAM

Paņemiet veiksmīgo ŠKODA automašīnu vēsturi
leģendārajā Montekarlo rallijā. Savienojiet to ar karalistes
stilu un glamūru. Un jūs iegūsiet aizraujošo ŠKODA FABIA
MONTE CARLO. Automašīna aprīkota ar melnu interjeru, kā
arī interjera elementiem, kuri piešķir automašīnai unikālu
stilu un niknu izteiksmi. Ir laiks likt uz visu banku.

ATTĒLU ATRUNA
Attēli, kas izmantoti šajā katalogā (brošūrā) ir lietoti tikai
ilustratīviem mērķiem un nav paredzēti izmantošanai, kā daļa
no jebkāda līguma vai garantijas. Tie attēlo pirms sērijveida
automašīnas un satur ilustrācijas, funkcijas, detaļas un
aprīkojumu, kas var atšķirties no reālas sērijveida automašīnas,
kā arī atkarībā no valsts. Lai saņemtu informāciju par precīzu
specifikāciju vai funkcijām, detaļām un aprīkojumu, lūdzu,
sazinieties ar savu tuvāko ŠKODA dīleri.

MyŠKODA lietotne
Iegūstiet personīgu digitālo kompanjonu.
Lejupielādējiet MyŠKODA lietotni ar POLU,
interaktīvo asistentu, kurš ne tikai uzrauga jūsu
automašīnas stāvokli, bet arī palīdz organizēt
jūsu dienu.

ŠKODA Connect lietotne
Izbaudiet pilnu kontroli pār jūsu automašīnu.
Lejupielādējiet ŠKODA Connect un piekļūstiet
visām nepieciešamajām funkcijām jebkurā laikā
vai tie būtu braukšanas dati, degvielas patēriņš,
maršruta plānošana vai pat jūsu pēdējās
stāvvietas atrašanās vieta.

JA JUMS PATIKA PAR TO LASĪT IZTĒLOJIETIES, KĀ BŪTU AR TO BRAUKT

THE NEW ŠKODA

FABIA

