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TERAZ MOŻESZ MIEĆ WSZYSTKO
Komfort czy bezpieczeństwo? Wyposażenie
czy niskie koszty eksploatacji? Czasem nie
musisz wybierać - w nowej ŠKODZIE FABIA
możesz mieć wszystko!
Odmienione stylistycznie auto jeszcze
bardziej przyciąga wzrok. Nie mniejsze
wrażenie robi liczba nowoczesnych
rozwiązań dbających o Twoją wygodę
i spokój.
Kamera cofania, bezkluczykowe otwieranie
i uruchamianie czy multimedialny panel
obsługi z możliwością połączenia ze
smartfonem – to tylko kilka elementów
zwiększających radość z jazdy.

By radość była pełna zadbamy też o Twoje
bezpieczeństwo. Blind Spot Detect
ostrzeże Cię o pojazdach w martwym
polu, Front Assist pomoże uniknąć kolizji,
a z inteligentnym oświetleniem Bi-LED nie
zaskoczy Cię nic, co czeka za zakrętem.
ŠKODA. Wszystko, co ważne.

STYLISTYKA
NADWOZIA

8

NA USTACH
WSZYSTKICH

Stylistyka

Nie do pomylenia. Nie do przeoczenia.
Nowy grill, nowy kształt przednich i tylnych
zderzaków, nowe reflektory i opcjonalne
światła LED sprawią, że w nowej ŠKODZIE
FABIA nie przemkniecie niezauważeni.

STYL NADWOZIA
Nowa FABIA promieniuje
świeżym, eleganckim stylem,
dzięki nowemu designowi
nadwozia, podkreślającemu
krystaliczny język projektowania.
Lampy przednie, grill i przedni
zderzak tworzą harmonijną całość,
zaś ostre kontury dodają autu
żywiołowości i dynamizmu.
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WERSJA KOMBI
Jeśli lubicie być
przygotowani na
każdą ewentualność,
idealna będzie dla Was
nowa FABIA Combi.
To funkcjonalne auto
o dobrze wyważonych
proporcjach w świeży
sposób łączy w sobie
przestrzeń z elegancją.

NOWOCZESNA STYLISTYKA
REFLEKTORÓW I ŚWIATEŁ
PRZECIWMGIELNYCH
Krystaliczny język
projektowania ŠKODY
wyraźnie widać w oświetleniu
auta. Reflektory i lampy
przeciwmgielne posiadają
wyraziste linie,nadające mu
charakteru.
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STYLISTYKA ŚWIATEŁ TYLNYCH
I ODBLASKÓW
Stylistyka oświetlenia w nowej ŠKODZIE
FABIA jest najwyższej próby. Tylne światła
zachodzą na bok samochodu, oświetlając
również jego profil. Wbudowane w tylne
zderzaki odblaski poprawiają widoczność
auta.

Stylistyka

DACH PANORAMICZNY
Atrakcyjność samochodu można podkreślić
panoramicznym szklanym dachem, ciągnącym
się od przedniej szyby aż do tylnego spojlera,
który daje wrażenie wolności i jeszcze
większej przestrzeni.

NIECH TWÓJ ŚWIAT
NABIERZE KOLORÓW.
TAKICH, JAK LUBISZ!
Wybór kolorystyki dużo mówi o nas samych. Pokazuje, kim naprawdę
jesteśmy. Decydując się na jedną z wielu kombinacji Color Concept,
możemy z dumą podkreślić naszą indywidualność.

OŚWIETLENIE
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BLASK W CIEMNOŚCIACH
Wyrafinowany design świateł czyni auto bardziej ekscytującym, ale
i bezpieczniejszym. Jazda nocą staje się przyjemnością.

REFLEKTORY LED
Reflektory w każdej ŠKODZIE FABIA zdobią przyciągające
uwagę paski diod LED do jazdy dziennej. Dodatkowo,
nowa FABIA może zostać wyposażona w reflektory
Bi-LED z funkcją CORNER umożliwiającą doświetlanie
zakrętów.
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Stylistyka

ŚWIATŁA TYLNE LED
Charakterystyczne
światła w kształcie
litery C są znakiem
rozpoznawczym
ŠKODY. Tylne światła
mogą być wyposażone
w technologię LED.
Dodatkowo, nowa
FABIA ma wbudowane
w zderzaki odblaski
poprawiające
widoczność.

STYLISTYKA
WNĘTRZA

POCZUJ SIĘ
JAK W DOMU
GDZIEKOLWIEK JESTEŚ
Przestronne, przytulne wnętrze wykonano z wysokiej
jakości materiałów dla jeszcze większej wygody
podróżnych.
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KONTROLA
I WYGODA

Zamknij drzwi i i zostaw za sobą cały świat. Nowe wykończenia
deski rozdzielczej, wybór tapicerek i przemyślanych udogodnień
zapewnią Ci wygodę, i pełną kontrolę.

Stylistyka

STYL I FUNKCJONALNOŚĆ
Nowa FABIA oferuje szeroki wybór opcji
wykończenia kabiny i tapicerek z ozdobnym
przeszyciem. Wysmakowanym detalom
towarzyszy świetna funkcjonalność. Deska
rozdzielcza z nowym designem zegarów jest
praktycznie rozplanowana, by kierowca mógł
szybko i łatwo zorientować się w obsłudze
auta.

CONNECTIVITY
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ŠKODA CONNECT:
ZABIERZ ŚWIAT
ONLINE ZE SOBĄ

MIEJSCE PARKOWANIA
Precyzyjnie zlokalizuj swój samochód
na dużych parkingach z dowolnego
miejsca, wraz z adresem, godziną
i datą parkowania na ekranie telefonu
komórkowego.

Connectivity

Bycie online to nie tylko dostęp do informacji i rozrywki,
lecz również możliwość uzyskania pomocy podczas
podróży. ŠKODA CONNECT jest Twoim oknem na świat
nieograniczonych możliwości komunikacyjnych.

ŠKODA CONNECT
Wyjątkowy interfejs ŠKODA CONNECT oferuje dwa rodzaje usług. Usługa Infotainment
Online zapewnia nawigację i informacje w czasie rzeczywistym, np. o natężeniu ruchu,
natomiast Care Connect wiąże się z pomocą i bezpieczeństwem, umożliwiając zdalny
dostęp i kontrolowanie pojazdu. Zapewnia również usługi pomocy w każdej sytuacji,
która jej wymaga. Informacje dotyczące warunków korzystania z usług ŠKODA CONNECT
dostępne są na stronie internetowej: www.skoda-auto.pl/twoja-skoda/poznaj-skoda-connect
Wszelkie koszty związane z transmisją danych ponosi Klient.

DANE JAZDY
Możesz monitorować statystyki swoich
podróży, w tym średnie zużycie paliwa,
średnią prędkość, przebyty dystans
i czas.
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POŁĄCZENIE ALARMOWE
Połączenie alarmowe jest uruchamiane
automatycznie podczas sytuacji awaryjnej,
w której został uruchomiony system
bezpieczeństwa. Może być również
aktywowane ręcznie, poprzez naciśniecie
czerwonego przycisku na konsoli dachowej.

POGODA
Pobierz najświeższy raport
o pogodzie dla bieżącej lokalizacji,
miejsca docelowego lub
jakiegokolwiek innego miejsca
z dokładnymi prognozami, w tym
prognozami opadów i ostrzeżeniami
pogodowymi.

INFORMACJE O RUCHU
DROGOWYM
Zawsze wybieraj najlepszą trasę.
Najświeższe informacje ułatwiają
zaplanowanie każdej podróży.
Umożliwiają również reagowanie na
nowe wydarzenia, takie jak roboty
drogowe, wypadki i korki.

Connectivity

SMARTLINK+
Dzięki systemowi SmartLink+
(obsługującemu MirrorLink®,
Apple CarPlay, Android
Auto) samochodowy system
infotainment umożliwia
kierowcy bezpieczne korzystanie
z telefonu podczas jazdy. System
SmartLink + obejmuje również
funkcję SmartGate. Umożliwia
ona podłączenie smartfona do
samochodu za pomocą kabla, aby
uzyskać dostęp do wielu danych
dotyczących podróży, takich jak
zużycie paliwa, dynamika lub
informacje serwisowe (Odwiedź
naszą witrynę internetową,
aby zapoznać się z warunkami
użytkowania i informacjami
zgodności dla SmartLink+.).
Informacje dotyczące warunków
korzystania oraz kompatybilności
systemu SmartLink+ dostępne
są na naszej stronie internetowej:
compatibilitylist.skoda-auto.com.

APLIKACJA
MYŠKODA
Poznaj PAULA,
interaktywnego
asystenta aplikacji
MyŠKODA (dla systemów Android
i iOS), który pomaga w wielu
codziennych sytuacjach. Z jego
pomocą możesz uzyskać informacje
o swoim samochodzie lub pełny
opis wszystkich elementów
sterowania, kontrolek itp. PAUL
pomoże Ci także dopilnować
ważnych terminów. Nie tylko nie
zapomnisz o żadnym spotkaniu,
Twój asystent doradzi Ci również,
jak na nie dotrzeć.
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SWING / SWING PLUS
Radio Swing z 6,5-calowym
ekranem dotykowym
występuje w dwóch wersjach.
Podstawowa wersja, oprócz
radia, posiada gniazda USB
i SD. Poza wszystkimi funkcjami
wersji bazowej, radio Swing
Plus oferuje SmartLink+. Wraz
ze Swing Plus standardowo
montowany jest system ŠKODA
Surround System z dwoma
dodatkowymi głośnikami.
Oba urządzenia już od wersji
Ambition są wyposażone
standardowo w funkcję
Bluetooth.

AMUNDSEN
System nawigacji Amundsen,
obsługiwany za pomocą
6,5-calowego ekranu
dotykowego, oferuje wiele
funkcji zaawansowanego radia
samochodowego. Nawigacja
za dopłatą może być również
wyposażona w funkcję SmartLink+

Connectivity

GNIAZDA USB Z TYŁU
W tylnej części
podłokietnika mogą
znaleźć się dwa gniazda
USB do ładowania
telefonów.

SIMPLY
CLEVER
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GENIUSZ TKWI
W SZCZEGÓŁACH

Simply Clever

Miejsce na wszystko i wszystko na miejscu. Nowa FABIA pełna jest
rozwiązań Simply Clever, które czynią ją jeszcze bardziej praktyczną.

LATARKA LED
Po prawej stronie komory
bagażnika może się znaleźć
praktyczna, odpinana
latarka LED (wyłącznie
w wersji kombi). Wpięta
latarka ładowana jest
podczas pracy silnika. Pełni
też funkcję normalnego
oświetlenia bagażnika,
zapalając się automatycznie
po otwarciu jego klapy.
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KIESZENIE W FOTELACH
Kieszenie po wewnętrznej
stronie oparć foteli
przednich pomieszczą
notes, telefon i inne
drobiazgi.

PRZEDNI PODŁOKIETNIK I KONSOLA ŚRODKOWA
Przedni podłokietnik posiada ukryty i zamykany schowek, zaś konsola środkowa oferuje
dwa uchwyty na napoje oraz miejsce na drobiazgi, które lubimy mieć pod ręką.

Simply Clever

SCHOWEK PRZED
PASAŻEREM Z PRZODU
Zamykany schowek w desce
rozdzielczej pomieści nawet
litrową butelkę.
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Simply Clever

SCHOWKI NA BUTELKI
Schowki w drzwiach tylnych
pomieszczą półlitrową butelkę
(zdjęcie), zaś te w przednich
butelkę o pojemności 1,5 litra.

SCHOWEK NA KAMIZELKĘ
Schowek w drzwiach po
stronie kierowcy zapewnia
łatwy dostęp dostęp do
kamizelki odblaskowej, gdy
jest ona potrzebna.
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UCHWYT NA MULTIMEDIA
Bezpieczne przewożenie
osobistych urządzeń, takich
jak smartfon, zapewnia
opcjonalny uchwyt na
multimedia umieszczony
w podwójnym uchwycie na
napoje w konsoli środkowej.

SCHOWEK NA PARASOLKĘ
Pod fotelem pasażera
znajdziemy schowek
z oryginalną parasolką ŠKODA.

Simply Clever

SKROBACZKA
Ten przydatny
drobiazg
mocowany
jest do klapki
wlewu paliwa,
dzięki czemu
bez problemu
odłożymy go
na miejsce, gdy
będzie mokry.

PRZESTRZEŃ
BAGAŻOWA
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ZMIEŚCISZ CO
ZECHCESZ

Przestrzeń bagażowa

Przestrzeń bagażowa ma imponujące wymiary: wersja hatchback
oferuje 330 litrów i 1150 litrów po złożeniu siedzeń, a kombi
odpowiednio 530 i 1395 litrów. Ale pojemność to nie wszystko.
Ważna jest również przemyślana organizacja przestrzeni,
pozwalająca przewozić rzeczy w sposób bezpieczny dla
pasażerów i samego ładunku.

OBNIŻANA PÓŁKA
BAGAŻNIKA
Półka bagażnika w wersji
hatchback może być
zamocowana niżej i służyć
do przewożenia na przykład
delikatnych przedmiotów.

ZESTAW SIATEK
Zestaw siatek różnej
wielkości pozwoli utrzymać
porządek w bagażniku
i zabezpieczy bagaż przed
przesuwaniem się.
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Przestrzeń bagażowa

PODWÓJNA PODŁOGA
Opcja ta, dostępna w wersji kombi,
podnosi podłogę bagażnika do
poziomu progu załadunkowego, co
ułatwia wkładanie i wyjmowanie
bagażu. Dodatkowo zyskujemy
dyskretny schowek pod podłogą.
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Przestrzeń bagażowa

SIATKA ODDZIELAJĄCA
BAGAŻNIK
Siatka zabezpieczająca, dostępna
dla wersji kombi, oddziela
przestrzeń bagażową od kabiny,
podnosząc bezpieczeństwo
pasażerów, gdy przewozimy
ładunek bez zasuniętej rolety
bagażnika.

DWUSTRONNA WYKŁADZINA
Gdy nie przewozimy rzeczy
mogących zabrudzić bagażnik,
wykładzina może być
zamontowana stroną pokrytą
elegancką tkaniną syntetyczną.
W razie potrzeby możemy ją
z łatwością odwrócić i korzystać
ze zmywalnej gumowej strony.
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Przestrzeń bagażowa

MOŻLIWOŚĆ POWIĘKSZENIA BAGAŻNIKA
Oparcie tylnej kanapy dzielone jest w stosunku 40/60. Jeśli chcemy powiększyć przestrzeń
bagażową i jednocześnie przewozić pasażerów z tyłu, możemy złożyć tylko część tylnej kanapy.

KOMFORT
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WEJDŹ W SWOJĄ
STREFĘ KOMFORTU
Niezależnie od tego, czy jeździsz codziennie czy tylko w weekendy,
nowa FABIA uprzyjemni Ci podróż. Zatroszczą się o Ciebie
najnowsze technologie ukryte pod elegancką deską rozdzielczą.

Komfort

KIEROWNICA
Dostępna
opcjonalnie,
wielofunkcyjna,
obszyta skórą
kierownica pozwala
na obsługę radia
i telefonu.

KLIMATYZACJA
CLIMATRONIC
Klimatyzacja automatyczna
CLIMATRONIC zapewni
Ci maksymalny komfort
przez cały rok, a dzięki
czujnikowi wilgotności,
zajmie się nawet
zaparowaną przednią
szybą.
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ELEKTRYCZNIE OTWIERANE SZYBY
Przyciski do sterowania szybami z przodu i z tyłu
są wygodnie umieszczone w panelu na drzwiach
kierowcy.

ELEKTRYCZNIE REGULOWANE I PODGRZEWANE BOCZNE
LUSTERKA
Boczne lusterka można szybko wyregulować, odszronić i odparować
bez potrzeby ruszania się z fotela kierowcy i opuszczania szyb.

Komfort

LIGHT AND RAIN ASSIST – CZUJNIK ZMIERZCHU I DESZCZU
Twoja podróż będzie bezpieczniejsza i przyjemniejsza dzięki opcji
Light and Rain Assist, która automatycznie włączy i wyłączy
światła i wycieraczki.

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO
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NIGDY NIE
PROWADZISZ SAM
Podróżowanie jest bezpieczniejsze, gdy masz
dodatkowe wsparcie. W związku z tym nową
FABIĘ wyposażono w wielu asystentów, dzięki
którym szybko zareagujesz na każdą sytuację.

AKTYWNY TEMPOMAT
Korzystając z radaru znajdującego
się w przednim zderzaku, ACC,
oprócz zachowania wcześniej
wybranej prędkości, zachowuje
bezpieczną odległość od pojazdów
znajdujących się przed Tobą.

Bezpieczeństwo

AUTO LIGHT ASSIST
Funkcja Light Assist automatycznie
przełączy światła na drogowe
i z powrotem, zwiększając komfort
i bezpieczeństwo podróży.

FRONT ASSIST
System Front Assist
monitoruje odległość
od poprzedzającego
pojazdu, w razie potrzeby
zmniejszając prędkość
i hamując. Podobnie jak
aktywny tempomat,
system ten korzysta
z czujnika radarowego
w przednim zderzaku.
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KAMERA COFANIA
Samochód można również
wyposażyć w kamerę
cofania, znajdującą się
w uchwycie do otwierania
pokrywy bagażnika.
Kamera zapewnia podgląd
otoczenia za samochodem.

REAR TRAFFIC ALERT
Funkcja ta, będąca elementem
systemu BLIND SPOT DETECT
i korzystająca z tego samego
czujnika radarowego, pomaga
w bezpiecznym wycofywaniu
z miejsca o ograniczonej
widoczności.

WYKRYWANIE MARTWEGO POLA
Korzystając z czujników radarowych
w tylnym zderzaku, funkcja BLIND
SPOT DETECT kontroluje martwe
pola za samochodem i obok niego.
System decyduje, czy ostrzec kierowcę,
na podstawie odległości i prędkości
otaczających pojazdów.

Systemy działają w granicach możliwości technologicznych, dlatego nadal niezbędne jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.

Bezpieczeństwo

CZUJNIKI PARKOWANIA
Parkowanie może być łatwiejsze
i bezpieczniejsze dzięki czujnikom
parkowania wbudowanym
w przednie i tylne zderzaki, które
mierzą odległość samochodu od
przeszkód.
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BEZPIECZEŃSTWO
W STANDARDZIE

Bezpieczeństwo

W sytuacjach ekstremalnych, kiedy nie masz już
wpływu na rozwój wydarzeń, do akcji wkraczają
systemy bezpieczeństwa pasywnego takie jak
poduszki powietrzne. W nowej ŠKODZIE FABII
kierowcę i pasażerów chroni sześć poduszek
powietrznych, będących wyposażeniem
standardowym.

PODUSZKI PRZEDNIE
Poduszka kierowcy zamontowana
jest w kierownicy, zaś poduszka
pasażera wewnątrz deski rozdzielczej.
Tę ostatnią można wyłączyć, gdy na
przednim fotelu podróżuje dziecko
w foteliku.

KURTYNY POWIETRZNE
W razie zderzenia kurtyny
powietrzne tworzą ochronną
barierę wzdłuż szyb, która
chroni przed urazami głowy
osób na przednich i tylnych
fotelach.
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Bezpieczeństwo

PODUSZKI BOCZNE
Dwie boczne poduszki
powietrzne chronią miednicę
i klatkę piersiową kierowcy
i pasażera z przodu
w przypadku kolizji bocznej.

OSIĄGI
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MOC
PRZYJAZNA
DLA
PORTFELA
Nie musisz wybierać między dynamiką
jazdy a oszczędnością paliwa. Wszystkie
silniki w nowej SKODZIE FABIA oferują
dynamikę, oszczędność i niski poziom
emisji spalin. Jeśli macie w planach jazdę na
długich dystansach, nowoczesny silnik TSI
będzie idealnym wyborem.

Osiągi

SILNIKI
Oferujemy trzycylindrowe
silniki benzynowe
w technologii MPI lub TSI.

SKRZYNIE BIEGÓW
Zależnie od wersji
silnikowej, auto może
być wyposażone
w skrzynię manualną
lub siedmiobiegową
skrzynię automatyczną
DSG.

KESSY
Samochód może być
wyposażony w system
bezkluczykowego dostępu do
samochodu i uruchamiania
silnika - KESSY. Przycisk Start/
Stop do włączania i wyłączania
silnika znajduje się na kolumnie
kierownicy.
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POZNAJ

POZNAJ TSI
W modelu ŠKODA FABIA dostępne są silniki TSI - jedne z najnowocześniejszych i najbardziej wydajnych benzynowych jednostek napędowych
na świecie. ŠKODA FABIA od początku uczestniczyła w procesie ich rozwijania i należy do producentów o najbogatszym doświadczeniu
w produkcji wysokosprawnych jednostek benzynowych. Dowiedz się więcej o silnikach TSI na stronie www.poznaj-tsi.pl

WYSOKI MOMENT
OBROTOWY
Moment obrotowy przekłada
się wprost na przyspieszenie
samochodu. Dzięki
zastosowaniu turbosprężarki
silniki TSI dysponują bardzo
wysokim momentem
obrotowym dostępnym szybko
i w szerokim zakresie obrotów.

MAKSYMALNA
EFEKTYWNOŚĆ
Bezpośredni wtrysk paliwa
zapewnia jego precyzyjne
dawkowanie dopasowane do
potrzeb, a turbosprężarka
wykorzystuje energię spalin do
poprawy wydajności i osiągów.

OSZCZĘDNOŚCI
Silniki TSI zostały stworzone
do ekojazdy. Przy właściwej
eksploatacji z łatwością
możesz obniżyć zużycie paliwa
nawet o 20% w stosunku
do klasycznych silników
wolnossących.

OBNIŻONA WAGA
Silniki TSI są lżejsze od
klasycznych silników
wolnossących o podobnych
parametrach. Lekki silnik
to mniejsze obciążenie
elementów zawieszenia
i pewniejsze prowadzenie.

BEZPIECZEŃSTWO
W silniku TSI, nawet przy
niskich obrotach, zawsze masz
„pod nogą” zapas momentu
obrotowego, nie musisz
więc obawiać się sytuacji
awaryjnych lub manewru
wyprzedzania.

BEZPROBLEMOWA
EKSPLOATACJA
O konieczności wykonania
przeglądu lub wymiany oleju
samochód poinformuje
Cię z odpowiednim
wyprzedzeniem, a dzięki
wyjątkowo długim okresom
między przeglądami
oszczędzisz czas i pieniądze.

Osiągi

NOWA PRZYJEMNOŚĆ
JAZDY SAMOCHODEM
Silnika TSI nie trzeba wkręcać
na wysokie obroty. Przyspiesza
płynnie już od ok. 1500
obr./min, dzięki czemu we
wnętrzu jest cicho, a biegi
można zmieniać rzadziej.
Samochodem z TSI jeździ się
pewnie, lekko i przyjemnie.

MONTE
				CARLO

DOŁĄCZ
DO EKSKLUZYWNEGO
KLUBU
Połączyliśmy pełną sukcesów historię samochodów
marki ŠKODA w legendarnym rajdzie Monte Carlo ze
stylem i przepychem księstwa Monako – tak powstała
ekscytująca ŠKODA Fabia Monte Carlo. Czarne
elementy nadwozia zapewniają jej stylowy i zadziorny
wygląd.
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WYGRYWAJ ZA
KAŻDYM RAZEM

Monte Carlo

FABIA MONTE CARLO, ze swym
dynamicznym stylem i szykownymi
czarnymi detalami, będzie doskonałym
kompanem zarówno ulicznej imprezy, jak
i zakupów na poprawienie humoru.

WNĘTRZE
Wersja Monte Carlo posiada
sportową kierownicę pokrytą
czarną perforowaną skórą,
sportowe przednie fotele,
czarno-czerwoną tapicerkę
wykonaną z tkaniny i skóry
o karbonowym wyglądzie,
czarne słupki i podsufitkę.
Wnętrze zdobią również
czerwone przeszycia oraz
dekor Carbon lub opcjonalnie
Cherry Red.

NA ZEWNĄTRZ
Charakterystyczne dla wersji
czarne elementy obejmują
lusterka zewnętrzne, grill,
spojler przedniego zderzaka,
plastikowe nakładki na progi,
spoiler dachowy i tylny
dyfuzor. W standardzie są
również 16-calowe czarne
obręcze ze stopu metali lekkich
Italia. Czarny
dach (dostępny tylko w wersji
hatchback) jest opcją.
Charakterystyczny wygląd
auta mogą podkreślać obręcze
ze stopu lekkiego 17" Torino
(zdjęcie) lub 18" Vega.

WERSJE
WYPOSAŻENIA
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ACTIVE

Standardowe wyposażenie wersji Active obejmuje m.in. chromowany grill,
elektrycznie sterowane lusterka boczne w kolorze czarnym, elektrycznie
sterowane szyby z przodu, reflektory halogenowe ze światłami do jazdy
dziennej LED, zdalnie sterowany centralny zamek, klimatyzację manualną,
Easy Light Assist - czujnik zmierzchu oraz HILL HOLD CONTROL system wspomagania ruszania pod wzniesienia.

WNĘTRZE ACTIVE CZARNE
Dekor Basket Narbe Szary
Tapicerka materiałowa

Wersje wyposażenia

WNĘTRZE ACTIVE CZARNE
Dekor Basket Narbe Szary
Tapicerka materiałowa
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AMBITION

Standardowe wyposażenie wersji Ambition obejmuje m.in. lusterka boczne i klamki
w kolorze nadwozia, komputer pokładowy, schowek na okulary, stalowe obręcze kół
15" oraz radio SWING z Bluetooth.

WNĘTRZE AMBITION Z NIEBIESKIM PRZESZYCIEM
Dekor Light Brushed
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE AMBITION SZARE
Dekor Light Brushed
Tapicerka materiałowa

WNĘTRZE AMBITION SZARE
Dekor Basket Narbe Czarny
Tapicerka materiałowa

Wersje wyposażenia

WNĘTRZE AMBITION
Z NIEBIESKIM PRZESZYCIEM
Dekor Light Brushed
Tapicerka materiałowa
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STYLE

Standardowe wyposażenie wersji Style obejmuje m.in. Trójramienną skórzaną
kierownicę wielofunkcyjną z obsługą radia i telefonu, FRONT ASSIST (kontrolę
odstępu z funkcją awaryjnego hamowania), przednie światła przeciwmgielne, czujniki
parkowania z tyłu, obręcze kół ze stopów lekkich 15" oraz podłokietnik z przodu.

WNĘTRZE STYLE BEŻOWE
Dekor Beige Brushed
Tapicerka materiałowa/Suedia

WNĘTRZE STYLE BEŻOWE
Dekor Piano Black
Tapicerka materiałowa/Suedia

Wersje wyposażenia

WNĘTRZE STYLE BEŻOWE
Dekor Beige Brushed
Tapicerka materiałowa/Suedia

WNĘTRZE STYLE CZARNE
Dekor Beige Brushed
Tapicerka materiałowa /Suedia

WNĘTRZE STYLE CZARNE
Dekor Dark Brushed
Tapicerka materiałowa/Suedia
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PAKIET
DYNAMIC

Ekskluzywne sportowe fotele o wyjątkowym stylu, wielofunkcyjna sportowa
kierownica, panele drzwiowe z czerwonymi przeszyciami, czarna podsufitka,
nakładki na pedały oraz sportowe zawieszenie podkreślają dynamiczny charakter
samochodu. Pakiet Dynamic dostępny jest dla wersji Ambition i Style jako
wyposażenie dodatkowe.

WNĘTRZE DYNAMIC CZARNE
Dekor Cherry Red
Tapicerka materiałowa/Suedia

WNĘTRZE DYNAMIC CZARNE
Dekor Dark Brushed
Tapicerka materiałowa/Suedia

Wersje wyposażenia

WNĘTRZE DYNAMIC CZARNE
Dekor Cherry Red
Tapicerka materiałowa/Suedia

Ambition szara (materiałowa)

Active czarna (materiałowa)

Wersje wyposażenia

TAPICERKA
Ambition z niebieskimi przeszyciami (materiałowa)
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Wersje wyposażenia

Czarna dla dostępnego za dopłatą pakietu Dynamic ze
sportowymi fotelami (materiałowa/Suedia)

Style beżowa (materiałowa/Suedia)

Przedstawione ilustracje mogą nie stanowić
wiernego odbicia rzeczywistych struktur i kolorów
ze względu na ograniczenia techniczne druku.
Informacji o aktualnej dostępności poszczególnych
wnętrz udziela dealer.

Style czarna (materiałowa/Suedia)
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BIEL CANDY NIEMETALIZOWANY

BIEL LASER NIEMETALIZOWANY

BIEL MOON METALIZOWANY

SREBRNY BRILLIANT
METALIZOWANY

BEŻ CAPUCCINO METALIZOWANY

SZARY QUARTZ
METALIZOWANY

Kolory nadwozia

KOLORY NADWOZIA
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CZERWIEŃ CORRIDA
NIEMETALIZOWANY

BŁĘKIT DENIM
METALIZOWANY

ZIELEŃ RALLY METALIZOWANY

BŁĘKIT RACE
METALIZOWANY

BŁĘKIT ENERGY
NIEMETALIZOWANY

BRĄZ MAPLE
METALIZOWANY

CZARNY MAGIC
METALIZOWANY

Kolory nadwozia
CZERWIEŃ VELVET
METALIZOWANY
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72
Koła

KOŁA

Obręcze kół ze stopów lekkich
CAMELOT 17"

Obręcze kół ze stopów lekkich
SAVIO 17"

Obręcze kół ze stopów lekkich
EVORA 16"

Obręcze kół ze stopów lekkich
VIGO 16" srebrne

Obręcze kół ze stopów lekkich
VIGO 16"czerwone

Obręcze kół ze stopów lekkich
MATONE 15"

Obręcze kół ze stopów lekkich
MATONE15" czarne

Obręcze kół ze stopów lekkich
CYGNUS 15"
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Stalowe obręcze kół z osłonami
DENTRO 15"

Obręcze kół ze stopów lekkich
VIGO 16" czarne

Obręcze kół ze stopów lekkich
VEGA 18"czarne

Stalowe obręcze kół z osłonami
FLAIR 14"

Koła

Obręcze kół ze stopów lekkich
VIGO 16" białe

DANE
TECHNICZNE
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DANE TECHNICZNE FABIA

1.0 MPI/55 kW (75 KM)

1.0 TSI/70 kW (95 KM)

1.0 TSI/81 kW (110 KM)

1.0 TSI/81 kW (110 KM) DSG

Silnik benzynowy

Turbodoładowany silnik benzynowy, system
wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku
paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy, system
wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku
paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy, system
wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku
paliwa

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3)

3/999

3/999

3/999

3/999

SILNIK

Moc maks./przy obrotach (kW/min )

55/6 200

70/5 000–5 500

81/5 000–5 500

81/5 000–5 500

Maks. moment obrotowy/przy obrotach
(Nm/min-1)

95/3 000–4 300

160/1 800–3 500

200/2 000–3 500

200/2 000–3 500

Norma emisji spalin

EU6AG

EU6AG

EU6AG

EU6AG

Paliwo

Benzyna bezołowiowa 95*

Benzyna bezołowiowa 95*

Benzyna bezołowiowa 95*

Benzyna bezołowiowa 95*

Prędkość maksymalna (km/h)

168

184

195

194

Przyspieszenie 0–100 km/h (s)

14,9

10,8

9,6

10,1

w mieście **/***/****

6,0/5,9/–

5,5/5,3/5,6

5,6/5,5/5,9

5,3/5,2/5,5

poza miastem **/***/****

4,3/4,2/–

4,1/4,0/4,2

4,2/4,0/4,4

4,3/4,2/4,4

-1

OSIĄGI

Zużycie paliwa (l/100 km)

w cyklu mieszanym **/***/****

4,9/4,8/–

4,6/4,6/4,8

4,7/4,6/4,9

4,7/4,6/4,8

emisja CO2 (g/km) **/***/****

111/110/–

106/104/109

107/105/113

106/105/110

Średnica zawracania (m)

10,4

10,4

10,4

10,4

Typ

Napędzane przednie koła

Napędzane przednie koła

Napędzane przednie koła

Napędzane przednie koła

Sprzęgło

Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło
tarczowe

Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło
tarczowe

Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło
tarczowe

Podwójne współosiowe mokre sterowane
elektrohydraulicznie

Skrzynia biegów

Manualna 5-stopniowa

Manualna 5-stopniowa

Manualna 6-stopniowa

Automatyczna 7-stopniowa DSG

Masa własna (kg) – wersja standardowa modelu
z kierowcą o masie 75 kg (kg)

1 086

1 121

1 132

1 165

Dopuszczalna ładowność (kg) – włącznie
z kierowcą i dodatkowym wyposażeniem (kg)

530

530

530

530

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

1 541

1 576

1 587

1 620

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca
(maks. kg)

540

560

560

580

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem
(maks. kg)

800

1 000

1 100

1 100

Pojemność zbiornika paliwa (l)

45

45

45

45

PRZENIESIENIA NAPĘDU

Dane techniczne

MASA

*
**
***
****

Użycie paliwa niskooktanowego może wpływać na pracę silnika.
Dotyczy pojazdów ze standardowymi oponami.
Dotyczy pojazdów z oponami 185/60 R15 o obniżonym oporze toczenia.
Dotyczy pojazdów z silnikami TSI oraz oponami 18-calowymi.

Więcej informacji u autoryzowanego partnera SKODA.
Podane wartości (za wyjątkiem tych oznaczonych ***/****) dotyczą standardowego modelu bez dodatkowego
wyposażenia.
Wszystkie silniki posiadają system Start-Stop oraz funkcję rekuperacji energii. Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało
określone zgodnie z procedurą WLTP. Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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DALSZA SPECYFIKACJA
Nadwozie

Wymiary zewnętrzne

Typ

5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe

Długość/szerokość (mm)

3 997/1 732

Współczynnik oporu
powietrza CW

0,327-0,335, w zależności od wersji silnika

Wysokość (mm)

1 467

Rozstaw osi (mm)

2 470

Podwozie
Zawieszenie przednie

Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów

Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) - zależy od wersji silnika

1 463; 1 457/1 457; 1 451

Zawieszenie tylne

Belka skrętna z wahaczami wleczonymi

Prześwit (mm)

133

Układ hamulcowy

Hydrauliczny podwójny układ hamulcowy ze wspomaganiem podciśnieniowym

Wymiary wewnętrzne

– hamulce kół przednich

Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednotłokowymi zaciskami pływającymi

Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm)

1 401/1 386

– hamulce kół tylnych

Bębnowe lub tarczowe (w zależności od wersji i silnika)

Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm)

1 021/963

Układ kierowniczy

Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym

Pojemność bagażnika (max. l)
Bez koła zapasowego, z oparciami tylnej kanapy –

96

10

1,467

3

330/1 150

21

podniesionymi/opuszczonymi

3 30 l
716

14.4°

17.4°

2 470

1,732

960

Dane techniczne

1,457

676

3 997

1 401

852

1 386

1,463
1,958
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DANE TECHNICZNE FABIA

1.0 MPI/55 kW (75 KM)

1.0 TSI/70 kW (95 KM)

1.0 TSI/81 kW (110 KM)

1.0 TSI/81 kW (110 KM) DSG

Silnik benzynowy

Turbodoładowany silnik benzynowy, system
wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku
paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy, system
wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku
paliwa

Turbodoładowany silnik benzynowy, system
wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku
paliwa

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3)

3/999

3/999

3/999

3/999

DS

SILNIK

Moc maks./przy obrotach (kW/min )

55/6 200

70/5 000–5 500

81/5 000–5 500

81/5 000–5 500

Maks. moment obrotowy/przy obrotach
(Nm/min-1)

95/3 000–4 300

160/1 800–3 500

200/2 000–3 500

200/2 000–3 500

Norma emisji spalin

EU6AG

EU6AG

EU6AG

EU6AG

Paliwo

Benzyna bezołowiowa 95*

Benzyna bezołowiowa 95*

Benzyna bezołowiowa 95*

Benzyna bezołowiowa 95*

Prędkość maksymalna (km/h)

169

185

196

195

Przyspieszenie 0–100 km/h (s)

15,2

10,9

9,7

10,2

w mieście **/***

6,0/5,9

5,4/5,3

5,6/5,5

5,7/5,5

poza miastem **/***

4,2/4,2

4,1/4,0

4,1/4,0

4,3/4,3

-1

OSIĄGI

Zużycie paliwa (l/100 km)

w cyklu mieszanym **/***

4,9/4,8

4,6/4,5

4,7/4,6

4,8/4,7

emisja CO2 (g/km) **/***

111/110

105/103

107/105

110/108

Średnica zawracania (m)

10,4

10,4

10,4

10,4

Typ

Napędzane koła przednie

Napędzane koła przednie

Napędzane koła przednie

Napędzane koła przednie

Sprzęgło

Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło
tarczowe

Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło
tarczowe

Hydrauliczne pojedyncze suche sprzęgło
tarczowe

Podwójne współosiowe mokre sterowane
elektrohydraulicznie

Skrzynia biegów

Manualna 5-stopniowa

Manualna 5-stopniowa

Manualna 6-stopniowa

Automatyczna 7-stopniowa DSG

Masa własna (kg) – wersja standardowa modelu
z kierowcą o masie 75 kg (kg)

1 106

1 141

1 152

1 185

Dopuszczalna ładowność (kg) – włącznie
z kierowcą i dodatkowym wyposażeniem (kg)

530

530

530

530

Dopuszczalna masa całkowita (kg)

1 561

1 596

1 607

1 640

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca
(maks. kg)

550

570

570

590

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem
(maks. kg)

800

1 000

1 100

1 100

Pojemność zbiornika paliwa (l)

45

45

45

45

PRZENIESIENIA NAPĘDU

Dane techniczne

MASA

* Użycie paliwa niskooktanowego może wpływać na pracę silnika.
** Dotyczy pojazdów ze standardowymi oponami.
*** Dotyczy pojazdów z oponami 185/60 R15 o niskim oporze toczenia.
		 Więcej informacji u autoryzowanego partnera SKODA.

Podane wartości (za wyjątkiem tych oznaczonych ***/****) dotyczą standardowego modelu bez dodatkowego wyposażenia.
Wszystkie silniki posiadają system Start-Stop oraz funkcję rekuperacji energii.
Zużycie paliwa i emisja CO2 zostało określone zgodnie z procedurą WLTP.
Dane na podstawie świadectw homologacji typu.
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DALSZA SPECYFIKACJA
Nadwozie

Wymiary zewnętrzne

Typ

5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe

Długość/szerokość (mm)

4 262/1 732

Współczynnik oporu
powietrza CW

0,324-0,330, w zależności od wersji silnika

Wysokość, z/bez bagażnika dachowego (mm)

1 488/1 467
2 470
1 463; 1 457/1 457; 1 451
135

Podwozie
Zawieszenie przednie Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem przechyłów

Rozstaw osi (mm)
Rozstaw kół przednich/tylnych (mm) – w zależności od wersji
silnika

Zawieszenie tylne

Belka skrętna z wahaczami wleczonymi

Prześwit (mm)

Układ hamulcowy

Hydrauliczny podwójny układ hamulcowy ze wspomaganiem podciśnieniowym

Wymiary wewnętrzne

– hamulce kół
przednich

Tarcze wewnętrznie wentylowane z jednotłokowymi zaciskami pływającymi

Przestrzeń w poziomie z przodu/z tyłu (mm)

1 401/1 386

– hamulce kół tylnych Bębnowe lub tarczowe (w zależności od wersji i silnika)

Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm)

1 021/967

Układ kierowniczy

Pojemność bagażnika (maks. l)

Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym

Z oparciami tylnej kanapy –

96

10

1 488

7

530/1 395

21

podniesionymi/opuszczonymi

530 l
958

14.4°

12.7°

2 470

1 732

960

Dane techniczne

1 457

940

4 262

1 401

1 958

852

1 386

1 463

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ILUSTRACJI
Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje
nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556 1 §2 Kodeksu cywilnego. Marka ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian
w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone
zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży,
a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.”
Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w niniejszym katalogu są aktualne na dzień składania materiału do
druku.
W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki ŠKODA
APLIKACJA MYŠKODA
Pozyskaj osobistego cyfrowego towarzysza
podróży. Pobierz aplikację MyŠKODA
z interaktywnym asystentem o imieniu
PAUL, który pomoże Ci nie tylko w obsłudze
samochodu, lecz również w zarządzaniu
czasem w ciągu dnia.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki SKODA są
wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości
odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są
zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg
dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega
obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów
marki SKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji,
zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. D z.U. z 2018 r., poz. 578).
Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronie:
www.skoda-auto.pl.

APLIKACJA ŠKODA CONNECT
Ciesz się pełną kontrolą na swoim
samochodem. Pobierz aplikację ŠKODA
Connect i uzyskaj dostęp do wszystkich
niezbędnych funkcji w dowolnym czasie:
danych o podróży i aktualnym zasięgu,
planowania trasy, a nawet miejsca
zaparkowania samochodu.

Od dnia 1 września 2017 r. niektóre nowe pojazdy są homologowane
z wykorzystaniem światowej zharmonizowanej procedury badania
pojazdów lekkich (WLTP), która jest nową, bardziej realistyczną
procedurą pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2. Od dnia 1 września
2018 r. WLTP w pełni zastąpił nowy europejski cykl jezdny (NEDC),
który stanowił dotychczasową procedurę badania. Ze względu na
bardziej realistyczne warunki badania wartości zużycia paliwa i emisji
CO2 mierzone na podstawie WLTP są w wielu przypadkach w liczbach
bezwzględnych wyższe od wartości mierzonych na podstawie NEDC.

PRZYJEMNA LEKTURA?
WYOBRAŹ SOBIE PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY!
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ZADZWOŃ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ

Dealer ŠKODA

Do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązkowe jest podawania wartości
NEDC dotyczących zużycia paliwa i emisji CO2 oraz dobrowolne jest
podawanie wartości WLTP dotyczących zużycia paliwa i emisji CO2.
W przypadku nowych pojazdów, które uzyskały homologację typu
z wykorzystaniem procedury WLTP, wartości NEDC dotyczące zużycia
paliwa i emisji CO2 zostały wyliczone na podstawie wartości WLTP

