
FABIA
ŠKODA

LIKTE DU Å LESE OM DEN?     

― FORESTILL DEG Å KJØRE DEN.

KONTAKT DIN ŠKODA-FORHANDLER 

FOR Å AVTALE PRØVEKJØRING.
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Din ŠKODA-forhandler:

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg 
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr
for enkelte modeller). Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer
deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leverings-
betingelser og -terminer. Denne brosjyren er trykket på klorfritt 
bleket papir og er 100% resirkulerbar.

Vi tar forbehold om trykkfeil.
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DESIGN
UTVENDIG



FABIA STASJONSVOGN
Vil du være forberedt for alle situasjoner? Da velger du FABIA stasjonsvogn.
Den kompakte stasjonsvognen balanserer elegante linjer med plass på en
forfriskende måte.

PANORAMAGLASSTAK OG 
SUNSET MØRKE BAKRUTER
Panoramaglasstaket strekker seg hele
veien fra frontruten til takspoileren. Ved
behov er det mulig å dekke til med en
skjerm dersom solen blir for sterk.

SunSet (ekstra mørke ruter bak) er både
stilig for utseende på bilen, men også
behagelig for passasjerene i baksetet.

BAKLYS 
Bak på bilen finner du de kjente C-formede baklysene.
Reflekoren integrerer perfekt med støtfangeren. 
Baklysene kan også leveres med LED-funksjon.

LED FRONTLYS
LED hovedlys, LED hjørnelys og LED kjørelys er 
standard. Din Fabia er også utstyrt med tåkelys 
i støtfangeren.

UTVENDIG DESIGN
ŠKODA FABIA vekker oppsikt, uansett hvilken vei den svinger. Skarpe
linjer og sterke kurver skaper et attraktivt spill av lys og skygge. Med
oppgradert design bestående av nye LED-lykter, støtfanger foran og
bak og grill fremstår den nå mer attraktiv enn noensinne.
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DESIGN
Fronten på den nye FABIA utstråler styrke og selvtillit. Grillen er utformet med vertikale ribber og ŠKODA-merket plassert
på panseret. Tydelige og markante linjer på panseret understreker ytterligere  bilens imponerende utseende.
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DESIGN
INNVENDIG



INNVENDIG DESIGN
PLASS

FABIA gir ekstraordinær plass for
dine barn, familie eller venner  i

baksetet. Du vil nyte følelsen av
frihet og romslighet med 

panoramaglasstaket.
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Nye interiørfarger og stoffvalg, samt nye dekorlister for
dashboard og dører gjør interiøret i nye FABIA ytterligere
elegant og komfortabelt.

INTERIØR
Like fascinerende er bilens interiør med
materialer av høyeste kvalitet og 
nøyaktig utførelse uansett hvor du ser.
Det er lagt vekt på horisontale linjer 
og en finjustert ergonomi som gjør 
interiøret i denne kompakte bilen 
komfortabel, selvsikker og 
overraskende romslig.
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TILKOBLINGS MULIGHETER
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ONLINE TRAFIKKINFORMASJON
Med oppdatert  informasjon får du alltid
perfekt oversikt over kjøreturen og kan
velge den beste ruten. Du kan også raskt
tilpasse ruten etter endringer langs veien,
som veiarbeid, ulykker og kø.

AMUNDSEN OG SWING PLUS 
Amundsen navigasjonssystem (avbildet) har en 6,5" stor 
berøringsskjerm og leveres med kartverk og WLAN 
hotspot internett (ekstrautstyr). 

Swing Plus radio inkluderer en 6.5" berøringsskjerm i farger,
DAB+, USB, SD-kort inngang og Bluetooth. ŠKODA 
Surround Sound System gir deg premium lydkvalitet.

VÆR
Få den siste værmeldingen for
stedet der du er eller er på vei
til. Du kan vise detaljerte
prognoser, blant annet ned-
børsprognoser og advarsler.

USB-PORT 
Fabia kan leveres med to praktiske
USB-porter på baksiden av det
fremre midtarmlenet for f.eks.
lading av mobiltelefoner.

SOS-KNAPP 
FABIA´s tilkoblingsmuligheter 
omfatter også en egen nødtelefon-
linje. Nødsystemet aktiveres ved å
trykke på en rød knapp i taket over
forsetene.

SMARTLINK+
Med SmartLink+-systemet
(ŠKODA Connectivity-pakke
som støtter MirrorLink®, Apple
CarPlay** og Android Auto**)
kan du trygt bruke   telefonen
via bilens infotainmentsystem
mens du kjører. I tillegg er alle
apper på telefonen som er
sertifisert som trygge for bil,
kompatible med MirrorLink®,
Apple Car-Play eller Android
Auto. SmartLink+-systemet
omfatter også SmartGate-
funksjoner som lar deg koble
smarttelefonen til bilen via WiFi
og få tilgang til kjøredata som
kjøreøkonomi, kjøredynamikk
og serviceinformasjon.*

*    På nettsidene våre finner du mer informasjon 
     om SmartLink+, blant annet bruksbetingelser 
     og informasjon om kompatibilitet.
**  Detaljert informasjon er tilgjengelig på 
     Apple .co/ios/CarPlay og Android.com/Auto.

KJØREDATA
Gir deg informasjon om reisen, som 
gjennomsnittlig forbruk, gjennomsnitts-
hastighet, kjørelengde og kjøretid. Du kan
se personlige kjøredata og enkelt få en
oversikt over alle turene dine.

PARKERINGSPOSISJON 
Husker du ikke akkurat hvor du parkerte,
kan du få opp bilens plassering direkte på
mobiltelefonen – både adresse, klokke-
slett og dato for parkering vises.

TILKOBLINGSMULIGHETER
ŠKODA CONNECT

Det å være online hele tiden, betyr ikke bare at du har tilgang
til underholdning og informasjon, men også assistanse når du
er underveis. ŠKODA CONNECT er inngangsporten til en
verden av ubegrensede kommunikasjonsmuligheter.

ŠKODA CONNECT
Det unike ŠKODA CONNECT-grensesnittet omfatter to typer
tjenester. Mens Infotainment Online leverer navigasjon og 
informasjon i sanntid, fokuserer Care Connect på hjelp og 
sikkerhet og legger til rette for ekstern tilgang og kontroll 
over bilen. Den har også en veihjelptjeneste for alle 
situasjoner der du har behov for det.



SIMPLY CLEVER

FLASKEHOLDERE
Oppbevaringsrommene i
begge bakdørene kan holde
en 0,5-liters flaske, mens
dørene foran kan holde en
1,5-liters flaske (avbildet).

HOLDER FOR REFLEKSVEST
Refleksvesten finner du i oppbevarings-
rommet i en av dørlommene foran slik at
den alltid er innenfor rekkevidde.

PARAPLYBOKS
Under passasjersetet finner du en boks
med en original ŠKODA-paraply.

Gjør det enklere. Finn de små tingene som gjør en stor
forskjell. Kall det å rette oppmerksomheten mot detaljer.
Eller som vi kaller det, Simply Clever. Lagre. Heng. Løft. Lås. Utvid det romslige 

bagasjerommet enda lenger med 
geniale detaljer.
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MIDTARMLENE FORAN OG MIDTKONSOLL
For maksimal kjørekomfort. Armlenet skjuler også et rom for oppbevaring
av små gjenstander. Kan enkelt vippes bakover når det ikke er i bruk.
Foran midtarmlenet finner du også to koppholdere lett tilgjengelig.

LED LOMMELYKT
Finner du på høyre side i bagasjerommet. 
Lades under kjøring (kun for stasjonsvogn). 

MULTIMEDIA BRAKETT
Plasser din smarttelefonen trygt i multimedia-
braketten som befinner seg i den doble 
koppholderen i midtkonsollen.

MER PLASS 
ENN DU TROR

DELINGSNETT FOR 
BAGASJEROM
Nett som skiller 
bagasjerommet fra 
passasjersetene. 
Kun for stasjonsvogn.

SENKET BAGASJEROMSDEKSEL
Senket bagasjeromsdeksel, festet i
nedre stilling  for transport av skjøre
gjenstander.

KAPASITET 
FABIAs romslige bagasjerom har imponerende kapasitet
med hele 330 liter når baksetene er oppe og 1.150 liter når
baksetene er nedfelt. Stasjonsvognen rommer hele 530
liter når baksetene er oppe og 1.395 liter når bakseten er
nedfelt. Baksetet kan felles ned 40/60.

EKSTRA BAGASJEROMSGULV
Det ekstra bagasjeromsgulvet gjør
innlastingen enklere. Samtidig gir det en
diskré oppbevaringsplass (ekstrautstyr).

DOBBELTSIDIG 
BAGASJEROMSMATTE
Praktisk bagasjeroms-
matte med stoff på 
en side og vaskbar
gummi på den andre
siden.

NETTPROGRAM
Velg mellom flere løsninger og varianter

for å holde orden i bagasjerommet på 
din FABIA.

HANSKEROM
Det låsbare hanskerommet i
dashbordet har plass nok til

en 1-liters flaske.
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Få et ekstra øye på trafikken. Å kjøre bil blir tryggere med
FABIA sine mange assistentsystemer. La teknologien hjelpe
deg å gjøre det du liker best - nemlig å kjøre bil trygt.

ASSISTENTSYSTEMER

ADAPTIV CRUISE CONTROL
Ved hjelp av et radarsystem montert i støtfanger foran vil
den adaptive cruise-kontrollen automatisk tilpasse av-
standen til biler foran. I tillegg har du selvfølgelig vanlig
cruise control funksjoner for å holde konstant fart.

FJERNLYSASSISTENT 
Nå kan du bruke fjernlysene lenger uten å
blende motgående kjøretøy. Fjernlysassistent
skifter automatisk mellom fjern- og nærlys.

FRONT ASSIST
Ved hjelp av en radar i støt-
fangeren foran vil Front.
assist    initiere et lyd/bilde
signal for å varsle om en
potensiell kollisjon. Om.
føreren ikke reagerer vil
systemet starte opp-
bremsing for å minimere
en mulig kollisjon.

REAR TRAFFIC ALERT 
Leveres som en del av blindsonevarsleren
og bruker de samme radarsensorene.
Systemet hjelper deg ved f.eks rygging
fra en parkeringsplass med dårlig sikt.
Systemet kan også automatisk bremse
hvis den oppdager overhengende fare.

BLINDSONEVARSLER 
Blindsonevarsleren overvåker området bak og
på siden av bilen ved hjelp av radarsensorer i
støtfangeren. Om en bil befinner seg i blind-
sonen ved et filskifte vil systemet automatisk
varsle med et signal.

PARKERINGSSENSORER
Gjør parkering tryggere og enklere med 
parkeringssensorer på din FABIA. Sensorene 
finner du i både fremre og bakre støtfanger 
og de vil varsle når du nærmer deg gjenstander. 

RYGGEKAMERA
For enklere parkering, kan
du utstyre bilen din med
ryggekamera. Kameraet
viser området bak bilen og
viser med markeringslinjer
bilens bredde. Bildet vises
på navigasjonssystemets
skjerm og kamera leveres
kun sammen med
parkeringssensorer.
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ALUMINIUMSFELGERFARGER

SETETREKK

CANDY WHITE CAPPUCCINO BEIGE METALLICBRILLIANT SILVER  METALLICMOON WHITE METALLICLASER WHITE

RACE BLUE METALLIC MAGIC BLACK METALLICMAPLE BROWN METALLICENERGY BLUE

QUARTZ GREY METALLIC RALLYE GREEN METALLICDENIM BLUE METALLIC CORRIDA REDVELVET RED METALLIC

18" VEGA SORT ALUMINIUMSFELG 17" CAMELOT ALUMINIUMSFELG

16" EVORA ALUMINIUMSFELG

17" TORINO SORT ALUMINIUMSFELG 16" ITALIA ALUMINIUMSFELG

16" VIGO HVIT ALUMINIUMSFELG 16" VIGO SORT ALUMINIUMSFELG16" VIGO SØLV ALUMINIUMSFELG
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15" CYGNUS ALUMINIUMSFELG
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TEKNISKE DATA
FABIA 

MOTOR

Antall sylindre/slagvolum (cm3)

Maks. effekt ved o/min

Maks. dreiemoment ved o/min

Tilfredsstiller utslippskrav

Drivstoff

KJØREYTELSER

Topphastighet (km/t)

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

Drivstofforbruk 99/100**

– Bykjøring (l/100 km)

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

– Blandet kjøring (100 km)

CO2 -utslipp (g/km)

NOx (mg/km)

Vendediameter (m)

KRAFT-
OVERFØRING

Type

Clutch

Girkasse

VEKT

Egenvekt uten fører (kg)

Nyttelast (kg)

Totalvekt (kg)

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

Drivstofftank (l)

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

                                                          3/999                                                                                                                       3/999                                                                                                                        3/999

                                                95/ 5.000-5500                                                                                                    110/5.000-5.500                                                                                                    110/5.000-5.500

                                                160/ 1.800-3500                                                                                                   200/2.000-3.500                                                                                                   200/2.000-3.500

                                                           EU6                                                                                                                           EU6                                                                                                                           EU6

                                                   Min 95 ROZ*                                                                                                           Min 95 ROZ*                                                                                                           Min 95 ROZ*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                            184                                                                                                                            195                                                                                                                            194

                                                           10,8                                                                                                                            9,6                                                                                                                             10,1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                            5,5                                                                                                                             5,6                                                                                                                              5,3

                                                             4,1                                                                                                                              4,2                                                                                                                              4,3

                                                            4,6                                                                                                                             4,7                                                                                                                              4,7

                                                            106                                                                                                                            107                                                                                                                             106

                                                            27,3                                                                                                                           19,9                                                                                                                            27,8

                                                           10,4                                                                                                                           10,4                                                                                                                            10,4

                                                    Forhjulsdrift                                                                                                             Forhjulsdrift                                                                                                             Forhjulsdrift

                                                  Hydraulisk tørr                                                                                                       Hydraulisk tørr                                                                                                 Elektrohydraulisk styrt
                                                   enplateclutch                                                                                                          enplateclutch                                                                                             twinkoaksial flerplateclutch

                                        5-trinns manuell girkasse                                                                                     6-trinns manuell girkasse                                                                                 7-trinns automatgirkasse DSG

                                                          1.046                                                                                                                         1.057                                                                                                                         1.090

                                                            530                                                                                                                           530                                                                                                                            530

                                                          1.576                                                                                                                         1.587                                                                                                                         1.620

                                                           560                                                                                                                           560                                                                                                                            580

                                                          1.000                                                                                                                         1.100                                                                                                                          1.100

                                                             45                                                                                                                              45                                                                                                                              45

ØVRIGE SPESIFIKASJONER

Karosseri Utvendige mål

Type 5-seter, 5-seters, 5-dørs inkl. bakluke Lengde/bredde (mm) 3.997/1.732

Luftmotstandskoeffisient Cw 0,316-0,325 avhengig av motorisering Høyde (mm) 1.467

Chassis Akselavstand (mm) avhengig av motorisering 2.470

Foraksel McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag Sporvidde foran/bak (mm) 1.463; 1.457 / 1.457; 1451

Bakaksel Compound Link-bakaksel Bakkeklaring (mm) 141/133/118

Bremser Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker Innvendige mål

– foran Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper Innvendig bredde foran/bak (mm) 1.401/1.386

– bak Trommelbremser alt. skivebremser avhengig av motorisering Effektiv høyde foran/bak (mm) 1.021/963

Styring Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo Bagasjeromsvolum (l)

Felger 6,0Jx15" avhengig av motorisering Uten reservehjul, med baksete slått opp/ned 330/1.150

Dekk** 185/60 R15 avhengig av motorisering Med reservehjul er størrelsen redusert med 25 l.

1.0 TSI/95 hk
70 kW

1.0 TSI/110 hk
81 kW

1.0 TSI/110 hk
81 kW

    *   Noe redusert effekt ved bruk av bensin med lavere oktantall.
  **   Avhengig av utstyrsomfanget.
  ( )   Gjelder biler med automatgirkasse.

Alle tall gjelder for standard modell uten ekstrautstyr.
Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.
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ØVRIGE SPESIFIKASJONER

Karosseri Utvendige mål

Type 5-seter, 5-seters, 5-dørs inkl. bakluke Lengde/bredde (mm) 4.262 / 1.732

Luftmotstandskoeffisient Cw 0,302-0,309 avhengig av motorisering Høyde (mm) 1.467 / 1.488

Chassis Akselavstand (mm) avhengig av motorisering 2.470

Foraksel McPherson fjærbensforstilling med triangelarmer og torsjonsstabilisatorstag Sporvidde foran/bak (mm) 1.463; 1.457 / 1.457; 1451

Bakaksel Compound Link-bakaksel Bakkeklaring (mm) 120 / 135 / 143

Bremser Hydraulisk 2-krets bremsesystem, diagonalt forbundet med bremseforsterker Innvendige mål

– foran Innvendig ventilerte skivebremser med 1-stempels flytende kaliper Innvendig bredde foran/bak (mm) 1.401/1.386

– bak Trommelbremser alt. skivebremser avhengig av motorisering Effektiv høyde foran/bak (mm) 1.021/967

Styring Direkte tannstangsstyring med elektromekanisk servo Bagasjeromsvolum (l)

Felger 6,0Jx15" avhengig av motorisering Uten reservehjul, med baksete slått opp/ned 530/1.395

Dekk** 185/60 R15 avhengig av motorisering Med reservehjul er størrelsen redusert med 25 l.

TEKNISKE DATA
FABIA STASJONSVOGN

MOTOR

Antall sylindre/slagvolum (cm3)

Maks. effekt ved o/min

Maks. dreiemoment ved o/min

Tilfredsstiller utslippskrav

Drivstoff

KJØREYTELSER

Topphastighet (km/t)

Akselerasjon 0–100 km/t (s)

Drivstofforbruk 99/100**

– Bykjøring (l/100 km)

– Landeveiskjøring ( (l/100 km)

– Blandet kjøring (100 km)

CO2 -utslipp (g/km)

NOx (mg/km)

Vendediameter (m)

KRAFT-
OVERFØRING

Type

Clutch

Girkasse

VEKT

Egenvekt uten fører (kg)

Nyttelast (kg)

Totalvekt (kg)

Tillatt hengervekt u/bremser (maks. kg)

Tillatt hengervekt m/bremser (maks. kg)

Drivstofftank (l)

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

Turbo, bensin-rekkemotor,
vannkjølt, direkte-

innsprøytning, DOHC,
tverrstilt foran

                                                          3/999                                                                                                                      3/999                                                                                                                        3/999

                                                95/ 5.000-5.500                                                                                                  110/5.000-5.500                                                                                                    110/5.000-5.500

                                                160/ 1.800-3.500                                                                                                 200/2.000-3.500                                                                                                   200/2.000-3.500

                                                            EU6                                                                                                                         EU6                                                                                                                           EU6

                                                    Min 95 ROZ*                                                                                                          Min 95 ROZ*                                                                                                           Min 95 ROZ*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                            185                                                                                                                           196                                                                                                                            195

                                                            10,9                                                                                                                           9,7                                                                                                                             10,2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                             5,4                                                                                                                            5,6                                                                                                                              5,7

                                                             4,1                                                                                                                             4,1                                                                                                                              4,3

                                                             4,6                                                                                                                            4,7                                                                                                                              4,8

                                                            105                                                                                                                           107                                                                                                                             110

                                                            27,3                                                                                                                          24,8                                                                                                                            27,8

                                                            10,4                                                                                                                          10,4                                                                                                                            10,4

                                                     Forhjulsdrift                                                                                                           Forhjulsdrift                                                                                                             Forhjulsdrift

                                                  Hydraulisk tørr                                                                                                      Hydraulisk tørr                                                                                                 Elektrohydraulisk styrt
                                                   enplateclutch                                                                                                         enplateclutch                                                                                             twinkoaksial flerplateclutch

                                         5-trinns manuell girkasse                                                                                   6-trinns manuell girkasse                                                                                 7-trinns automatgirkasse DSG

                                                           1.066                                                                                                                        1.077                                                                                                                          1.110

                                                            530                                                                                                                          530                                                                                                                            485

                                                           1.596                                                                                                                        1.607                                                                                                                         1.640

                                                            570                                                                                                                          570                                                                                                                            590

                                                          1.000                                                                                                                       1.100                                                                                                                          1.100

                                                             45                                                                                                                             45                                                                                                                              45

1.0 TSI/95 hk
70 kW

1.0 TSI/110 hk
81 kW

1.0 TSI/110 hk
81 kW

    *   Noe redusert effekt ved bruk av bensin med lavere oktantall.
  **   Avhengig av utstyrsomfanget.
  ( )   Gjelder biler med automatgirkasse.

Alle tall gjelder for standard modell uten ekstrautstyr.
Alle motorer leveres med Start-Stop system som standard og tilfredsstiller EU6 avgassnormen.
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