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Dealer ŠKODA

ŠKODA

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ILUSTRACJI
Ilustracje prezentowane w niniejszym katalogu (broszurze) mają 
wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią żadnej formy umowy 
lub gwarancji. Przedstawiają one samochody w wersji początkowej 
oraz niektóre funkcje, części oraz elementy wyposażenia, 
które mogą się różnić od wersji dostępnych w samochodach 
produkowanych w różnych krajach. Aby uzyskać informacje 
dotyczące funkcji, części i wyposażenia, prosimy o kontakt  
z najbliższym dealerem marki ŠKODA.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA 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 ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu 
ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 
2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U.  
Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii 
znajdą Państwo na stronie: www.skoda-auto.pl.

PRZYJEMNA LEKTURA?     
WYOBRAŹ SOBIE PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY!

ZADZWOŃ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA JAZDĘ PRÓBNĄ
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Pewność siebie to nie tylko umiejętność publicznego zabierania 
głosu. To postawa, z którą kroczysz przez życie. Jeśli masz w tym 
względzie jakieś braki, ŠKODA FABIA zawsze chętnie użyczy Ci 
swojej siły. Ostre, wyraziste linie sprawiają, że jest zbyt odważna, 
by być nieśmiała. Ta pewność siebie nie bierze się jednak 
wyłącznie z wyglądu. Status pełnowartościowego modelu 
marki ŠKODA oznacza dostępność przemyślanych rozwiązań 
Simply Clever, które do pewności siebie dodają jeszcze 
komfort. 

FABIA to po prostu kolejny dowód na to, jak sprawdza 
się towarzysząca nam od samego początku filozofia 
tworzenia pięknych samochodów projektowanych  
z myślą o radości z jazdy.

To właśnie jest filozofia Simply Clever.  
To jest ŠKODA. 

PROSZĘ  
O UWAGĘ
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WIDOK Z BOKU
FABIA jest równie piękna, 
co dynamiczna. Jej sylwetkę 
wyznaczają ostre linie i wyraźnie 
zarysowane krzywizny, tworząc 
atrakcyjną grę światłocieni.

PANORAMICZNY DACH I SZYBY 
SUNSET
Atrakcyjność modelu warto podkreślić, 
decydując się na panoramiczny szklany dach, 
który rozciąga się na całej długości,  
od przedniej szyby do spojlera dachowego. 
W razie potrzeby dach można zasłonić 
roletą chroniącą przed słońcem. Dodatkową 
skuteczną ochronę przed światłem 
słonecznym oraz większe poczucie 
prywatności zapewniają przyciemniane  
tylne szyby SunSet.

KIERUNKOWSKAZY BOCZNE
Kierunkowskazy umieszczone 
w lusterkach zewnętrznych to 
kolejny mocny punkt ogólnego 
wizerunku FABII.

WIDOK Z PRZODU
Od przodu samochód emanuje siłą  
i pewnością siebie. Klosze reflektorów 
przednich o krystalicznych krawędziach  
w części dolnej nawiązują do czeskich 
tradycji szklarstwa artystycznego. 
Reflektory w najwyższej wersji mają 
czarne wypełnienie i światła LED do jazdy 
dziennej. Swoją FABIĘ możesz również 
wyposażyć w światła przeciwmgłowe  
z funkcją doświetlania zakrętów.

WYWOŁAJ ZACHWYT 
CICHYCH WIELBICIELI
Nie proś o uwagę. Po prostu ją zdobywaj. Zacznij od 
imponującej kreacji, niech wszyscy oniemieją z wrażenia. 
Przyciągaj spojrzenia, gdziekolwiek jesteś. Wzbudzaj 
zachwyt u cichych wielbicieli na każdym kroku.
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TYLNE ŚWIATŁA 
Tylne światła mają 
charakterystyczny dla marki 
kształt litery C i są wykończone 
czarną błyszczącą obwódką. 

FABIA KOMBI 
Nadwozie kombi dowodzi tego, że 

funkcjonalność i formę można pomieścić pod 
jednym dachem. Ostre i wyraźne kontury 
zgrabnie okalają wyjątkowo przestronne 

wnętrze. Z której strony nie spojrzysz, 
doskonale dobrane proporcje nie przestają 

zachwycać. To wspaniały przykład połączenia 
dynamicznej stylistyki i praktyczności, którą 

podkreślają funkcjonalne, lecz eleganckie  
relingi dachowe.
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PIĘĆDZIESIĄT  
ODCIENI ZABAWY
Rodzimy się z zamiłowaniem do barw. Warto je więc 
eksponować. ColourConcept stworzony wyłącznie dla wersji 
hatchback oferuje wiele sposobów, dzięki którym możesz 
spersonalizować swoją FABIĘ. Wybierz dach, lusterka 
zewnętrzne i obręcze kół w kolorze białym, srebrnym  
lub czarnym i dopasuj je do palety barw nadwozia.

BIAŁY CANDY NIEMETALIZOWANY
Z CZARNYMI ELEMENTAMI 
COLOURCONCEPT

BEŻOWY CAPPUCCINO 
METALIZOWANY Z CZARNYMI 
ELEMENTAMI COLOURCONCEPT

SZARY QUARZ METALIZOWANY
ZE SREBRNYMI ELEMENTAMI 
COLOURCONCEPT

BŁĘKITNY PACYFIC NIEMETALIZOWANY
ZE SREBRNYMI ELEMENTAMI 
COLOURCONCEPT

ZIELONY RALLYE METALIZOWANY
Z CZARNYMI ELEMENTAMI 
COLOURCONCEPT

BŁĘKITNY RACE METALIZOWANY
Z BIAŁYMI ELEMENTAMI 
COLOURCONCEPT

CZARNY MAGIC METALIZOWANY
ZE SREBRNYMI ELEMENTAMI 
COLOURCONCEPT

Program ColourConcept został stworzony wyłącznie 
dla wersji hatchback. Pełny wykaz połączeń kolorów 
znajduje się na naszej stronie internetowej.
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Dostrzegają Cię. To dobrze. Teraz zaproś ich do środka. 
Pokaż, że masz do zaoferowania o wiele więcej niż tylko 
to, co przykuło ich uwagę. Przekonaj ich, że piękno nie 
musi być tylko powierzchowne.

UWOLNIJ SWOJĄ 
WEWNĘTRZNĄ SIŁĘ

STYLISTYKA WNĘTRZA
FABIA oferuje fascynujące wnętrze, które 
zachwyca wysokiej jakości materiałami  
i precyzją wykonania w każdym calu. 
Nacisk na poziome linie oraz dobrze 
rozplanowane ergonomiczne rozwiązania 
sprawiają, że wnętrze auta jest 
komfortowe, emanuje pewnością siebie  
i jest zaskakująco przestrzenne. 

WIĘKSZA 
PRZESTRZEŃ

Dzięki panoramicznemu 
dachowi doświadczysz 

więcej swobody i jeszcze 
więcej przestrzeni. 

NAKŁADKI NA PEDAŁY
Nakładki na pedały ze stali 
szlachetnej stanowią stylowy 
dodatek, który podnosi również 
poziom komfortu kierowcy.



CONNECTIVITY



*  Dostępne od drugiej połowy roku 2017. Dodatkowe 
informacje możesz uzyskać u swojego autoryzowanego 
dealera marki ŠKODA.
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ŠKODA CONNECT: 
ZABIERZ ŚWIAT 
ONLINE ZE SOBĄ
FABIA zapewni Ci łączność, gdziekolwiek jesteś. Bycie zawsze 
w zasięgu to nie tylko dostęp do informacji i rozrywki,  
lecz także możliwość uzyskania pomocy podczas 
podróży. ŠKODA CONNECT jest Twoim oknem na świat 
nieograniczonych możliwości komunikacji.

POŁĄCZENIE ALARMOWE
Funkcje łączności ŠKODY FABIA 
obejmują również wzywanie pomocy. 
System alarmowy uruchamia 
się, naciskając czerwony przycisk 
umieszczony na podsufitce. W razie 
wypadku system automatycznie 
nawiązuje połączenie alarmowe*.

INFORMACJE O RUCHU 
DROGOWYM
Zawsze najlepsza droga: 
aktualne informacje 
zapewniają dogodny przegląd 
całej trasy. Dzięki nim 
możesz również reagować na 
nowe zdarzenia, jak roboty 
drogowe, wypadki lub korki.

STACJE PALIW 
Sprawdź odległość, 
rodzaj stacji oraz aktualne 
ceny paliw. Informacje 
wyświetlane są w czasie 
rzeczywistym. System 
automatycznie wykrywa  
i wyświetla rodzaj paliwa.

POGODA
Uzyskaj informacje  
o pogodzie dla swojej 
bieżącej lokalizacji lub miejsca 
docelowego, obejmujące 
szczegółowe prognozy, 
przewidywane opady  
i ostrzeżenia pogodowe.

ŠKODA CONNECT
Usługa Infotainment Online dostarcza dodatkowych 
informacji w czasie rzeczywistym na temat np. utrudnień 
w ruchu drogowym, natomiast Car Connect dotyczy 
pomocy i bezpieczeństwa, umożliwiając zdalny dostęp  
i kontrolowanie pojazdu. Zapewnia również usługi 
pomocy w każdej sytuacji, która jej wymaga.

DANE JAZDY
Funkcja ta zapisuje dane Twojej podróży, takie 
jak średnie zużycie paliwa, prędkość, odległość 
i czas przejazdu. Możesz wyświetlać swoje 
osobiste dane podróży oraz uzyskać podgląd 
wszystkich przejazdów*.

MIEJSCE PARKOWANIA 
Korzystając z telefonu komórkowego
w dowolnym miejscu, zlokalizujesz swój
samochód na dużym parkingu i otrzymasz
adres, godzinę oraz datę zaparkowania.



AMUNDSEN / BOLERO
Dostępna jako wyposażenie opcjonalne nawigacja Amundsen (na ilustracji) 
oraz radio Bolero, obsługiwane za pomocą 6,5-calowego ekranu dotykowego, 
posiadają wejście USB/Aux-in, gniazdo kart pamięci SD umieszczone w schowku 
pasażera, złącze Bluetooth i system ŠKODA Surround. Urządzenia te służą 
również do sterowania menu samochodu. Nawigacja Amundsen dostarczana jest 
z kartą pamięci SD zawierającą mapy. Funkcje SmartLink+ i DAB (Digital Audio 
Broadcast) dostępne są jako wyposażenie dodatkowe.

WIELOZADANIOWOŚĆ 
TO NIE ZADANIE DO WYKONANIA

Twój samochód jest centrum dowodzenia
dla wszystkich spraw związanych z pracą
lub rozrywką. Systemy audio i nawigacji
doskonale integrują się z urządzeniami
mobilnymi, zapewniając dostęp do funkcji
przydatnych podczas podróży.

SMARTLINK+ 
Dzięki systemowi SmartLink+ (rozwiązania łączności ŠKODA 
obsługujące systemy MirrorLink®, Apple CarPlay i Android 
Auto) system multimedialny umożliwia kierowcy bezpieczne 
korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Co więcej, 
wszystkie zainstalowane aplikacje, które zostały zatwierdzone 
jako bezpieczne, są kompatybilne z systemami MirrorLink®, Apple 
CarPlay lub Android Auto. System SmartLink+ zawiera również 
funkcję SmartGate. Umożliwia ona połączenie smartfona z siecią 
WiFi samochodu w celu przesyłu danych dotyczących jazdy, takich 
jak zużycie paliwa, osiągi lub informacje serwisowe*.

APLIKACJA MyŠKODA 
Poznaj Paula, 
interaktywnego asystenta 
aplikacji MyŠKODA (dla 
systemów Android lub 

iOS), który pomoże Ci w wielu codziennych 
sytuacjach. Z jego pomocą możesz na 
przykład uzyskać informacje o swoim 
samochodzie lub pełny opis wszystkich 
elementów sterowania, kontrolek itp. Paul 
pomoże Ci również dopilnować ważnych 
dat w Twoim terminarzu. Oprócz tego, że 
nie zapomnisz o żadnym spotkaniu, Twój 
asystent poradzi Ci również, jak na nie 
dotrzeć.
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ŠKODA SURROUND
Zamień swój samochód w salę koncertową. Opracowany 
we współpracy z wiodącym producentem sprzętu audio 
system nagłośnienia ŠKODA Surround wykorzystuje 
sześć głośników. Specjalne oprogramowanie może 
również obsługiwać dwa głośniki wirtualne z przodu i z tyłu 
pojazdu. System posiada również funkcję wirtualnego, lecz 
imponującego subwoofera.

* Informacje dotyczące warunków korzystania 
oraz kompatybilności systemu SmartLink+ 
dostępne są na naszej stronie internetowej.





UCHWYT NA BILET
NA OSŁONIE PRZECIWSŁONECZNEJ
W uchwycie na osłonie 
przeciwsłonecznej (po stronie kierowcy) 
możesz umieścić bilet, zdjęcie lub 
dokument, który chcesz mieć pod ręką.
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ZAWSZE 
ZORGANIZOWANA

SCHOWEK PASAŻERA
Zamykany schowek w desce 
rozdzielczej jest na tyle duży, aby 
pomieścić 1-litrową butelkę.

UCHWYT NA BILET
NA PRZEDNIEJ SZYBIE
To proste rozwiązanie pozwoli 
Ci umieścić bilet parkingowy  
w widocznym miejscu.

SCHOWEK NA OKULARY
Twoje stylowe okulary zasługują na 
specjalne bezpieczne miejsce. Schowek 
na okulary słoneczne umieszczony jest 
nad lusterkiem wstecznym.

PODŁOKIETNIK PRZEDNI
Przedni podłokietnik, który mieści  
w sobie schowek na drobiazgi, zwiększa 
komfort kierowcy i pasażerów.

Bierz życie w swoje ręce. Ułatwiaj je sobie. Nie komplikuj spraw. 
Odkryj małe rzeczy, które robią ogromną różnicę. Możesz to 
nazwać dbałością o detale. Albo tak, jak my: Simply Clever.
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SCHOWEK NA KAMIZELKĘ ODBLASKOWĄ
W schowkach drzwi przednich i tylnych można 
wygodnie schować kamizelkę odblaskową.

UCHWYT MULTIMEDIALNY
Możesz przewozić swoje urządzenia 
osobiste takie jak smartfon  
w bezpiecznym uchwycie 
multimedialnym umieszczonym we 
wnęce na kubek w konsoli środkowej.

SCHOWEK NA PARASOL
Pod fotelem pasażera znajduje się 
schowek z oryginalnym parasolem 
ŠKODA. 

SCHOWKI DRZWI PRZEDNICH
Przestronny schowek w drzwiach 
przednich pomieści butelki o pojemności 
1,5 litra. Możesz w nich również umieścić 
wyjmowaną śmietniczkę.

KIESZENIE
Kieszenie na wewnętrznej 
stronie oparć foteli przednich 
pomieszczą mapę, telefon 
komórkowy i inne drobiazgi.

SKROBACZKA DO SZYB
Zielona skrobaczka do szyb mieści się  
w klapce wlewu paliwa, dzięki czemu 
pozostaje pod ręką, a gdy jest mokra  
nie stanowi problemu.
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SIATKA ODDZIELAJĄCA
Siatka oddzielająca w wersji kombi 
oddziela część bagażową od przestrzeni dla 
pasażerów i zwiększa ich bezpieczeństwo 
podczas przewożenia przedmiotów ze 
zdjętą pokrywą bagażnika.

AKCESORIA DLA
TWOICH RZECZY

PÓŁKA
Mocowana w dwóch pozycjach półka 
bagażnika w wersji hatchback 
po umieszczeniu w drugiej pozycji pozwala 
przewozić delikatne przedmioty.

POJEMNIK ELASTYCZNY
Ten praktyczny dodatek pozwoli utrzymać 
małe przedmioty w jednym miejscu.

SKŁADANE HACZYKI
Dzięki haczykom zabezpieczysz 
swoje torby z zakupami przed 
przewróceniem w czasie jazdy.

POJEMNOŚĆ 
Przestrzeń bagażowa imponuje liczbami: wersja hatchback 
oferuje 330 litrów i 1150 litrów po złożeniu siedzeń, natomiast 
wersja kombi odpowiednio 530 i 1395 litrów. Zestaw siatek  
w różnych rozmiarach pozwoli Ci utrzymać porządek  
w bagażniku i utrzyma bagaże na swoim miejscu.

PODWÓJNA PODŁOGA
Schowek w podłodze bagażnika w wersji kombi sprawia, że spód 
przestrzeni bagażowej znajduje się na tej samej wysokości, co 
krawędź załadunkowa, umożliwiając łatwiejsze wkładanie  
i wyjmowanie bagażu. Ponadto zapewnia dodatkowe, dyskretne 
miejsce do przechowywania niewielkich przedmiotów.

Schowaj. Zawieś. Podnieś. Zamknij. Przestrzeń 
bagażową możesz wykorzystać jeszcze lepiej dzięki 
przemyślanym dodatkom, które dają frajdę  
i pomogą Ci się lepiej zorganizować.
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SYSTEM KESSY / EASY 
START
Samochód może być 
wyposażony w system KESSY 
(system bezkluczykowego 
dostępu i uruchamiania) lub  
w uproszczoną jego wersję Easy 
Start. Przycisk Start/Stop do 
uruchamiania i wyłączania silnika 
bez użycia kluczyka znajduje się 
na kolumnie kierownicy.

CZUJNIK ŚWIATŁA  
I DESZCZU
Dzięki czujnikowi światła  
i deszczu, który steruje światłami 
i pracą wycieraczek, Twoja 
jazda będzie jeszcze bardziej 
bezpieczna i wygodna.

ELEKTRYCZNIE REGULOWANE I PODGRZEWANE 
LUSTERKA BOCZNE
Lusterka zewnętrzne można łatwo i szybko wyregulować 
i odszronić lub osuszyć, nie ruszając się z fotela  
i bez potrzeby otwierania okien. 

ELEKTRYCZNIE STEROWANE SZYBY
Przyciski do obsługi elektrycznie sterowanych szyb 
przednich są wygodnie rozmieszczone na panelu drzwi.  
Jeżeli zdecydujesz się na elektryczne sterowanie tylnych 
szyb, otrzymasz również blokadę tylnych drzwi.

KIEROWNICA WIELOFUNKCYJNA
Atrakcyjna skórzana kierownica 
wielofunkcyjna jest nie tylko miła  
w dotyku, lecz także umożliwia obsługę radia, 
wyświetlacza Maxi DOT i podłączonego 
telefonu komórkowego.

KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA
Elektroniczna klimatyzacja sprawdza się nie tylko podczas upalnych 
letnich miesięcy. Zapewnia również maksymalny komfort przez cały 
rok dzięki czujnikowi wilgotności powietrza, który zadba nawet  
o zaparowaną przednią szybę.

CIESZ SIĘ 
DODATKAMI
Weź głębszy oddech. Napawaj się komfortem tak samo, 
jak przyciągasz uwagę. Podróżuj wygodnie na długich 
trasach z nieustającą wygodą. Weź wszystkie sprawy  
w swoje ręce, a przy tym zachowaj komfort.



BEZPIECZEŃSTWO
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Dodatkowa para rąk. Spełniaj swoje marzenia przy pomocy 
technologii. Pamiętaj jednak o bezpieczeństwie, o które 
zatroszczą się niewidzialni pomocnicy. 

FRONT ASSIST
Za pomocą radaru w przednim zderzaku funkcja Front Assist za pomocą 
wyświetlacza Maxi DOT wysyła sygnał dźwiękowy/wizualny ostrzegający 
o możliwości kolizji. Jeżeli kierowca nie zareaguje, system rozpoczyna 
hamowanie, aby zminimalizować skutki ewentualnej kolizji.

Trzeba pamiętać, że wszystkie systemy działają tylko  
w ramach ich technologicznych granic i nadal niezbędne 
jest zachowanie ostrożności przez kierowcę.

ADAPTACYJNY TEMPOMAT
Wykorzystujący radar w przednim zderzaku 
system Adaptive Cruise Control pełni nie tylko 
funkcję standardowego tempomatu, lecz także 
zapewnia zachowanie odpowiedniej odległości 
od pojazdów jadących z przodu.

DRIVER ALERT
Funkcja Driver Alert analizuje dane uzyskane 
z układu wspomagania kierownicy, aby 
rozpoznać zachowania, które mogą być 
oznaką zmęczenia kierowcy. W takim 
przypadku wyświetlacz Maxi DOT ostrzega 
kierowcę i sugeruje przerwę.

KAMERA COFANIA
Zaparkujesz z jeszcze większą łatwością dzięki opcjonalnej 
kamerze cofania, która znajduje się w klamce pokrywy 
bagażnika. Jej działanie polega na obserwacji przestrzeni  
z tyłu samochodu oraz wyznaczaniu torów jazdy względem 
szerokości pojazdu.

ZADBAJ  
O BEZPIECZEŃSTWO
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Korzystaj z życia, zachowując rozwagę podczas jazdy. 
Zadbaj o styl bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. 
Przyciągaj całą uwagę, ale nie ściągaj na siebie zagrożeń. 
Zadbaj o bezpieczeństwo, zachowując swobodę.

NASTAW SIĘ 
NA BEZPIECZEŃSTWO

PODUSZKI POWIETRZNE
Samochód standardowo wyposażony 
jest w sześć poduszek powietrznych, 
które zapewniają maksymalny poziom 
bezpieczeństwa kierowcy i pasażerom*. 
Dostępne są poduszki chroniące głowę, 
przednie i boczne.

PRZEDNIE PODUSZKI 
POWIETRZNE
Poduszka kierowcy zamontowana jest 
w kierownicy, natomiast poduszka 
pasażera umieszczona została 
wewnątrz deski rozdzielczej. W razie 
potrzeby możesz ją wyłączyć, gdy na 
przednim fotelu przewozisz dziecko  
w foteliku.

TRZECI ZAGŁÓWEK
To, co najcenniejsze, jeździ często na tylnym siedzeniu. 
Pasażerowie z tyłu z pewnością docenią możliwość 
wyposażenia siedzeń tylnych w trzeci zagłówek dla osoby 
siedzącej pośrodku.

PODUSZKI BOCZNE
Te dwie poduszki powietrzne 
chronią miednicę i klatkę piersiową 
kierowcy i pasażera na przednim 
fotelu w przypadku kolizji bocznej.

* Dotyczy krajów UE.
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SKRZYNIE BIEGÓW
Jeśli chcesz korzystać z pełni 
mocy z maksymalną wygodą, 
masz do dyspozycji 7-biegową 
skrzynię biegów DSG (Direct 
Shift Gearbox). Kierowcy, którzy 
preferują skrzynie ręczne, mają do 
wyboru silniki ze skrzynią  
5- lub 6-stopniową, która 
zapewnia precyzyjną i łatwą 
zmianę biegów dzięki krótkim 
przełożeniom.

SYSTEM START/STOP
System Start/Stop oszczędza 
paliwo, automatycznie wyłączając 
silnik podczas pracy bez obciążenia. 
Silnik uruchamia się automatycznie  
ponownie, gdy naciskasz pedał 
sprzęgła.

SILNIKI DIESLA
Silniki wysokoprężne o mocy  
66 kW i 77 kW odznaczają się 
wysoką kulturą pracy i wyjątkowo 
niskim zużyciem paliwa.

SILNIKI BENZYNOWE 
Stabilna moc dostępna jest w różnych 
wydaniach. W naszej ofercie znajdziesz silniki 
benzynowe w technologii TSI oraz MPI. 
Oferta obejmuje silniki o mocy 44 kW, 55 
kW, 70 kW i 81 kW. 

ZAWSZE BEZ 
ZADYSZKI
Wykaż się na ulicach. Manewruj, lawiruj, przedzieraj 
się przez miejską dżunglę. Wpadaj tu i tam, robiąc po 
drodze liczne przystanki. Wszystko to umożliwią Ci 
silniki, które są przyjazne dla środowiska i kieszeni,  
a zarazem dynamiczne.



  MONTE CARLO



NAKŁADKI PROGOWE
Nakładki progowe drzwi 

przednich z napisem Monte 
Carlo pełnią funkcję dekoracyjną 

i ochronną. KOŁA
Wersja Monte Carlo 
wyposażona jest  
w czarne, 16-calowe 
felgi ze stopów 
metali lekkich Italia.

STYLOWE DODATKI
Gałka zmiany biegów 
jest pokryta czarną skórą. 
Mieszek lewarka oraz 
również dywaniki zdobią 
czerwone przeszycia. 
Konsola środkowa 
występuje standardowo 
w wersji czerwonej lub 
czarnej.

PANORAMICZNY DACH
Wyjątkowy charakter 
pojazdu pokreśli 
panoramiczny dach, 
dostępny standardowo w 
wersji hatchback i kombi.

Bądź częścią pełnej sukcesów historii samochodów ŠKODA 
biorących udział w słynnym rajdzie Monte Carlo. Dodaj do tego 
styl i prestiż tego księstwa. Efektem jest fascynująca ŠKODA 
FABIA MONTE CARLO. Samochód wyróżnia się licznymi czarnymi 
elementami nadwozia, które nadają mu wyjątkowy styl i drapieżny 
wyraz. Czas pójść na całość.

SPORTOWE WNĘTRZE
We wnętrzu znajdziemy sportowe przednie 
fotele i tapicerkę w kolorach czerwonym, 
czarnym i popielatym. Wielofunkcyjna 
sportowa skórzana kierownica obszyta 
czarną perforowaną skórą zdobiona jest 
również czerwonymi przeszyciami.

STYLISTYKA NADWOZIA
Elementy typowe dla tej wersji obejmują 
utrzymane w czarnej kolorystyce lusterka 
zewnętrzne, ramkę osłony chłodnicy, spojler 
zderzaka przedniego, plastikowe nakładki 
progowe i dyfuzor. Logo Monte Carlo znajduje 
się na słupkach B. Aby spotęgować ogólne 
wrażenie i poprawić komfort pasażerów, 
wszystkie auta wyposażone są w przyciemniane 
tylne szyby SunSet.

PRZYWDZIEJ 
CZERWONY SMOKING
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Znajdź nowe wyzwania Próbuj różnych sportów. Odkrywaj 
nieznane ścieżki. ŠKODA FABIA KOMBI SCOUTLINE to 
samochód gotowy na przygody. Wyraziste dodatki do nadwozia 
nadają wersji SoutLine solidny terenowy charakter. Pomagają 
również chronić nadwozie przed materiałem wyrzucanym spod 
kół podczas jazdy po nieutwardzonych drogach.

WYJĄTKOWA KONSTRUKCJA
Wersję SoutLine wyróżnia między 
innymi dodatkowa tłoczona listwa 
przednia w kolorze czarnym, szarym  
i połyskującym srebrnym. W trudnych 
warunkach atmosferycznych docenisz 
dostępne w standardzie lampy 
przeciwmgłowe.

WIDOK Z TYŁU
Tylna tłoczona listwa  
w kolorze czarnym, szarym 
i połyskującym srebrnym 
sprawia, że samochód zyskuje 
wyjątkowo solidny wygląd.

CHARAKTER CROSS-COUNTRY
Przednie i tylne nakładki na błotniki oraz tłoczone 
nakładki progowe utrzymane w szaro-czarnej 
kolorystyce podkreślają wyjątkowość samochodu 
i jego przygodowy charakter. Walory praktyczne 
modelu SoutLine zwiększają relingi dachowe.

ODKRYJ 
NIEZNANE 

OBRĘCZE KÓŁ 
BRAGA
Obręcze kół ze 
stopu metali lekkich 
BRAGA antracyt 17"
  

OBRĘCZE KÓŁ 
CLUBBER
Obręcze kół ze 
stopu metali lekkich 
CLUBBER 17" 

OBRĘCZE KÓŁ 
ROCK
Obręcze kół ze stopu 
metali lekkich ROCK 
16" 
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OPCJE 
WYKOŃCZENIA



ACTIVE AMBITION

WNĘTRZE AMBITION BLUE
Dekor Piano White

WNĘTRZE ACTIVE BLACK

WNĘTRZE ACTIVE BLACK

WNĘTRZE AMBITION GREY
Dekor z jasnego szczotkowanego aluminium

WNĘTRZE AMBITION GREY
Dekor Basket Matt

WNĘTRZE AMBITION BLUE
Dekor z ciemnego szczotkowanego aluminium 

WNĘTRZE AMBITION RED
Dekor z jasnego szczotkowanego aluminium 

Wnętrze wersji Active obejmuje czarne elementy 
ozdobne, takie jak klamki, ramki nawiewów i zegarów.
Wersja ta jest również standardowo wyposażona  
w klimatyzację manualną.

Wnętrze wersji Ambition obejmuje chromowane elementy ozdobne, takie jak 
klamki, ramki nawiewów i zegarów oraz elementy wykończenia kierownicy. 
Do wyboru jest szeroka oferta opcji tapicerki siedzeń oraz kombinacje 
kolorystyczne dekorów. Standardowe wyposażenie obejmuje elektrycznie 
sterowane przednie szyby i fotel kierowcy z regulowaną wysokością siedziska.
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SPORTOWE
FOTELE

STYLE

SPORTOWE FOTELEWNĘTRZE STYLE BEIGE
Dekor Piano Black 

SPORTOWE FOTELEWNĘTRZE STYLE BLACK
Dekor z ciemnego szczotkowanego 
aluminium 

WNĘTRZE STYLE BLACK
Dekor Basket Matt 

WNĘTRZE STYLE BLUE
Dekor z ciemnego szczotkowanego aluminium 

WNĘTRZE STYLE BLUE
Dekor Piano White 

Ekskluzywne, specjalnie zaprojektowane fotele 
podkreślają sportowy charakter samochodu. 
Dostępne są w wersji Ambition i Style jako 
wyposażenie dodatkowe.

Wnętrze wersji Style obejmuje również ozdobne elementy chromowane. 
Do wyboru jest szeroka oferta opcji tapicerki siedzeń oraz kombinacje 
kolorystyczne dekorów. Wyposażenie standardowe obejmuje system 
Easy Start, klimatyzację, radio Swing, regulację wysokości fotela 
kierowcy i pasażera oraz skórzaną kierownicę.
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TAPICERKA
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Dostępne od sierpnia 2017

Ze względu na ograniczenia techniczne druku 
prezentowane zdjęcia mogą nie stanowić wiernego 
odbicia rzeczywistych struktur i kolorów.



KOŁA

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
CAMELOT 17"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
ROCK 16"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
CLUBBER 17"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
MATONE 15"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
ANTIA 16" srebrne

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
MATO 15"

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
ANTIA 16" białe

Obręcze kół stalowe 15" z kołpakami DENTRO 

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
ANTIA 16" czerwone

Obręcze kół stalowe 14" z kołpakami FLAIR 

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
ANTIA 16" czarne
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NAKŁADKI PROGOWE
Ozdobne nakładki progowe z aluminiowymi wstawkami 
podkreślają wyjątkową stylistykę samochodu, równocześnie 
chroniąc progi przed uszkodzeniem mechanicznym. 

CHLAPACZE
Przednie i tylne chlapacze chronią 
podwozie przed błotem  
i wyrzucanymi kamieniami

KUFER DACHOWY NA NARTY 
I SNOWBOARD 
Zamykany kufer dachowy łączy 
w sobie praktyczność, styl  
i bezpieczeństwo. Mieści do 5 par 
nart lub 4 deski snowboardowe.

BAGAŻNIK DACHOWY
Do bazowych poprzeczek 
dachowych zamocujesz 
bezpiecznie uchwyty 
rowerowe, kufer na narty  
i snowboard.

TWÓJ SAMOCHÓD,
TWÓJ STYL
Akcesoria to nie tylko modne dodatki. Dzięki Oryginalnym 
Akcesoriom ŠKODA zmieniasz swój samochód, zwiększając 
jego praktyczność, poziom bezpieczeństwa i funkcjonalność 
oraz dopasowujesz go lepiej do swoich potrzeb.



Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
ITALIA 16" srebrne

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
SAVIO 17" czarne połysk

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
ITALIA 16" białe

Obręcze kół ze stopu metali lekkich  
SAVIO 17" matowe czarne

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
ITALIA 16" czarne
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FOTELIK DLA DZIECKA 
Bezpieczeństwo i wygodę małych pasażerów  
w wieku od 3 do 12 lat (15–36 kg) zapewnia fotelik 
Wavo 1-2-3, który ponadto spełnia rygorystyczne 
normy bezpieczeństwa Euro NCAP.

DYWANIKI GUMOWE
Łatwe do utrzymania 
w czystości gumowe 
dywaniki chronią wnętrze 
podczas niepogody.

DYWANIKI
Wysokiej jakości dywaniki 
materiałowe opatrzone 
logo FABIA sprawiają, że 
wnętrze staje się bardziej 
komfortowe i przytulne.

* Dostępne wyłącznie w wersji SoutlLine.

Obręcze kół ze stopu metali lekkich 
BRAGA 17" antracyt *



PAKIET RED&GREY
Paski na masce, dachu i pokrywie bagażnika
Czerwone nakładki na lusterka zewnętrzne
Zalecane połączenie ze szczotkowanymi obręczami kół ze 
stopów metali lekkich Savio 17" w kolorze czerwonym

PAKIET RED&GREY
Paski na masce, dachu i pokrywie bagażnika
Czerwone nakładki na lusterka zewnętrzne  
Zalecane połączenie ze szczotkowanymi obręczami kół ze 
stopów metali lekkich Savio 17" w kolorze czarnym

PAKIET RED&GREY PLUS:
Paski na masce, dachu i pokrywie bagażnika
Czerwone nakładki na lusterka zewnętrzne
Spojler przedniego zderzaka, nakładki progowe, dyfuzor 
tylnego zderzaka i spojler pokrywy bagażnika w kolorze 
czarnym
Zalecane połączenie ze szczotkowanymi obręczami kół ze 
stopów metali lekkich Savio 17" w kolorze czerwonym

PAKIET RED&GREY PLUS:
Paski na masce, dachu i pokrywie bagażnika 
Czarne nakładki na lusterka zewnętrzne
Spojler przedniego zderzaka, nakładki progowe, dyfuzor 
tylnego zderzaka i spojler pokrywy bagażnika w kolorze 
czarnym 
Zalecane połączenie ze szczotkowanymi obręczami kół 
ze stopów metali lekkich Savio 17" w kolorze czarnym

Zrób jeden krok dalej podczas personalizacji swojego auta. 
Pakiet Red&Grey podkreśli sportowe proporcje i nada mu 
indywidualny charakter. Pakiet można zamówić wyłącznie  
z nowym samochodem w kolorze białym lub czarnym,  
w wersji hatchback i kombi. Zalecamy połączenie pakietu 
z czarnymi lub czerwonymi obręczami kół, pasującymi do 
koloru lusterek zewnętrznych.

PEŁNA OFERTA:

SAMOCHÓD Z BIAŁYM NADWOZIEM

PAKIET RED&GREY:
Komplet czerwonych i szarych pasków
Czerwone/czarne nakładki na lusterka zewnętrzne 

PAKIET RED&GREY PLUS: 
Komplet czerwonych i szarych pasków
Czerwone/czarne nakładki na lusterka zewnętrzne
Spojler przedniego zderzaka malowany w dwóch 
odcieniach, biały/czarny
Nakładki progowe, dyfuzor tylnego zderzaka i spojler 
pokrywy bagażnika w kolorze białym

PAKIET RED&GREY SAMOCHÓD Z CZARNYM NADWOZIEM

PAKIET RED&GREY: 
Komplet czerwonych i szarych pasków
Czerwone/czarne nakładki na lusterka zewnętrzne

PAKIET RED&GREY PLUS: 
Komplet czerwonych i szarych pasków
Czerwone/czarne nakładki na lusterka zewnętrzne 
Spojler przedniego zderzaka, nakładki progowe, dyfuzor 
tylnego zderzaka i spojler pokrywy bagażnika w kolorze 
czarnym
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1.0 MPI/44 kW 
(60 KM)

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 

1.4 TDI/66 kW 
(90 KM) DSG

1.4 TDI/77 kW 
(105 KM) 

Silnik benzynowy 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

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system  
wysokociśnieniowego 
bezpośredniego wtrysku 
paliwa common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system  
wysokociśnieniowego 
bezpośredniego wtrysku 
paliwa common rail

SILNIK

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 3/999 3/999 3/999 3/999 3/999 3/1 422 3/1 422

Moc maks./przy obrotach (kW/min-1) 44/5000–6000 55/6 200 70/5000–5 500 81/5000–5 500 81/5000–5 500 66/3 000-3 250 77/3 500–3 750

Maks. moment obrotowy/przy obrotach 
(Nm/min-1) 95/3 000–4 300 95/3 000–4 300 160/1 500–3 500 200/2 000–3 500 200/2 000–3 500 230/1 750–2 500 250/1 750–2 500

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo Benzyna bezołowiowa, 
RON 95/91*

Benzyna bezołowiowa, 
RON 95/91*

Benzyna bezołowiowa, 
RON 95

Benzyna bezołowiowa, 
RON 95

Benzyna bezołowiowa, 
RON 95 Olej napędowy Olej napędowy

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 160 172 185 196 196 182 193

Przyspieszenie 0–100 km/h (s) 15,7 14,7 10,6 9,5 9,8 11,1 10,1

Zużycie paliwa wg 99/100 (l/100 km)

– w ruchu miejskim 5,9/5,8** 5,9/5,8** 5,2/5,1** 5,4/5,3** 5,4/5,3** 4,4/4,2** 4,7/4,6**

– poza miastem 4,3/4,2** 4,4/4,3** 3,9/3,8** 3,9/3,8** 4,1/4,0** 3,7/3,5** 4,0/3,9**

– cykl mieszany 4,9/4,8** 4,9/4,8** 4,4/4,3** 4,4/4,3** 4,6/4,5** 4,0/3,8** 4,2/4,1**

Emisja CO2 (g/km) 110/108** 111/109** 101/99** 103/101* 106/104** 105/103** 112/110**

Średnica zawracania (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

UKŁAD PRZENIESIENIA MOCY

Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 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 

Hydrauliczne pojedyncze 
suche sprzęgło tarczowe 

Podwójne współosiowe 
mokre sterowane  
elektrohydraulicznie

Podwójne współosiowe 
mokre sterowane  
elektrohydraulicznie

Hydrauliczne pojedyncze 
suche sprzęgło tarczowe 

Skrzynie biegów Manualna, 5-biegowa Manualna, 5-biegowa Manualna, 5-biegowa Manualna, 6-biegowa Automatyczna, 7-biegowa 
DSG

Automatyczna, 7-biegowa 
DSG Manualna, 5-biegowa 

MASA

Masa własna z kierowcą – wersja  
standardowa, kierowca o masie 75 kg (kg) 1 080 1 080 1 110 1 130 1 164 1 196 1 184

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą  
i wyposażeniem dodatkowym (kg) 530 530 530 530 530 530 530

Waga łączna (kg) 1 535 1 535 1 565 1 585 1 619 1 651 1 639

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 
(maks. kg) 540 540 550 560 570 590 590

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 
(maks. kg) 800 800 1 000 1 100 1 100 1 100 1 100

Pojemność zbiornika paliwa (I) 45 45 45 45 45 45 45

DANE TECHNICZNE
FABIA

POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE  

Nadwozie  Wymiary zewnętrzne  

Typ 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Długość/szerokość (mm) 3 992/1 732

Współczynnik oporu 
czołowego CW

0,316–0,326 - w zależności od wersji silnika Wysokość (mm) 1 467

Podwozie  Rozstaw osi (mm) 2 470

Zawieszenie 
przednie

Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem 
przechyłów

Rozstaw osi przód/tył (mm) – w zależności 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 zewnętrzne  

– 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

Hamulce bębnowe lub tarczowe, w zależności od wersji silnika Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 1 021/963

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Pojemność bagażnika (maks. l)  

Koła 5.0J × 14"; 6.0J × 15" w zależności od wersji silnika Bez koła zapasowego, z wyprostowanym/złożonym
oparciem

Opony*** 175/70 R14; 185/60 R15 w zależności od wersji silnika 330/1 150

 * Stosowanie paliwa o niskiej liczbie oktanowej może wpłynąć na osiągi silnika.
**  Dotyczy pojazdów z oponami 185/60 R15 o niskich oporach toczenia.
 ***  Samochód można wyposażyć w komplet opon wielosezonowych. Dodatkowe informacje możesz uzyskać u swojego autoryzowanego dealera marki ŠKODA.
( ) Dotyczy wersji z automatyczną skrzynią biegów.
 
Podane wartości dotyczą modelu standardowego (z wyjątkiem wartości oznaczonych symbolem **) bez wyposażenia dodatkowego.
Wszystkie silniki wyposażono w system Start/Stop oraz funkcję odzyskiwania energii.
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POZOSTAŁE DANE TECHNICZNE  

Nadwozie  Wymiary zewnętrzne  

Typ 5-miejscowe, 5-drzwiowe, 2-bryłowe Długość/szerokość (mm) 4 257/1 732

Współczynnik oporu 
czołowego CW

0,302–0,310 - w zależności od wersji silnika Wysokość (mm) bez bagażnika dachowego 1 488/1 467

Podwozie  Rozstaw osi (mm) 2 470

Zawieszenie 
przednie

Kolumny McPhersona z dolnymi wahaczami trójkątnymi i stabilizatorem 
przechyłów

Rozstaw osi przód/tył (mm) – w zależności od wersji 
silnika

1 463 1 457 /1 457 1 451

Zawieszenie tylne Belka skrętna z wahaczami wleczonymi Prześwit (mm) 135

Układ hamulcowy
Hydrauliczny podwójny układ hamulcowy ze wspomaganiem 
podciśnieniowym

Wymiary zewnętrzne  

– 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

Hamulce bębnowe lub tarczowe, w zależności od wersji silnika Przestrzeń w pionie z przodu/z tyłu (mm) 1 021/967

Układ kierowniczy Przekładnia zębatkowa ze wspomaganiem elektromechanicznym Pojemność bagażnika (maks. l)  

Koła 5.0J × 14"; 6.0J × 15" w zależności od wersji silnika Bez koła zapasowego, z wyprostowanym/złożonym
oparciem

Opony*** 175/70 R14; 185/60 R15 w zależności od wersji silnika 530/1 395

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

1.4 TDI/66 kW
(90 KM)

1.4 TDI/66 kW
(90 KM) DSG

1.4 TDI/77 kW
(105 KM)

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

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system  
wysokociśnieniowego 
bezpośredniego wtrysku 
paliwa common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system  
wysokociśnieniowego 
bezpośredniego wtrysku 
paliwa common rail

Turbodoładowany silnik 
wysokoprężny, system  
wysokociśnieniowego 
bezpośredniego wtrysku 
paliwa common rail

SILNIK

Liczba cylindrów/pojemność skokowa (cm3) 3/999 3/999 3/999 3/999 3/1 422 3/1 422 3/1 422

Moc maks./przy obrotach (kW/min-1) 55/6 200 70/5000–5 500 81/5000–5 500 81/5000–5 500 66/3 000–3 250 66/3 000–3 250 77/3 500–3 750

Maks. moment obrotowy/przy obrotach 
(Nm/min-1) 95/3 000–4 300 160/1 500–3 500 200/2 000–3 500 200/2 000–3 500 230/1 750–2 500 230/1 750–2 500 250/1 750–2 500

Norma emisji spalin EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6

Paliwo Benzyna bezołowiowa, 
RON 95/91*

Benzyna bezołowiowa, 
RON 95

Benzyna bezołowiowa, 
RON 95

Benzyna bezołowiowa, 
RON 95 Olej napędowy Olej napędowy Olej napędowy

OSIĄGI

Prędkość maksymalna (km/h) 175 187 199 199 184 184 196

Przyspieszenie 0–100 km/h (s) 14,9 10,8 9,6 9,9 11,3 11,3 10,2

Zużycie paliwa wg 99/100 (l/100 km)

– w ruchu miejskim 5,9/5,8** 5,2/5,1** 5,4/5,3** 5,5/5,4** 4,4/4,3** 4,4/4,2** 4,7/4,6**

– poza miastem 4,4/4,3** 3,9/3,8** 3,9/3,8** 4,1/4,0** 3,7/3,6** 3,7/3,5** 4,0/3,9**

– cykl mieszany 4,9/4,8** 4,4/4,3** 4,4/4,3** 4,6/4,5** 3,9/3,8** 4,0/3,8** 4,2/4,1**

Emisja CO2 (g/km) 111/109** 101/99** 103/101** 107/05** 104/102** 105/103** 112/110**

Średnica zawracania (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

UKŁAD PRZENIESIENIA MOCY

Typ Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie Napędzane koła przednie 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

Hydrauliczne pojedyncze 
suche sprzęgło tarczowe 

Podwójne współosiowe 
mokre sterowane  
elektrohydraulicznie

Hydrauliczne pojedyncze 
suche sprzęgło tarczowe 

Skrzynie biegów Manualna, 5-biegowa Manualna, 5-biegowa Manualna, 6-biegowa Automatyczna, 7-biegowa 
DSG Manualna, 5-biegowa Automatyczna, 7-biegowa 

DSG Manualna, 5-biegowa 

MASA

Masa własna z kierowcą – wersja  
standardowa, kierowca o masie 75 kg (kg) 1 104 1 134 1 154 1 188 1 199 1 220 1 208

Dopuszczalna ładowność – z kierowcą  
i wyposażeniem dodatkowym (kg) 530 530 530 530 530 530 530

Waga łączna (kg) 1 559 1 589 1 609 1 643 1 654 1 675 1 663

Dopuszczalna masa przyczepy bez hamulca 
(maks. kg) 550 560 570 590 590 600 600

Dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem 
(maks. kg) 800 1 000 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Pojemność zbiornika paliwa (I) 45 45 45 45 45 45 45

 * Stosowanie paliwa o niskiej liczbie oktanowej może wpłynąć na osiągi silnika.
**  Dotyczy pojazdów z oponami 185/60 R15 o niskich oporach toczenia.
 ***  Samochód można wyposażyć w komplet opon wielosezonowych. Dodatkowe informacje możesz uzyskać u swojego autoryzowanego dealera marki ŠKODA.
( ) Dotyczy wersji z automatyczną skrzynią biegów.
-  Dane nie były dostępne w chwili przygotowania do druku.
Podane wartości dotyczą modelu standardowego (z wyjątkiem wartości oznaczonych symbolem **) bez wyposażenia dodatkowego.
Wszystkie silniki wyposażono w system Start/Stop oraz funkcję odzyskiwania energii.

DANE TECHNICZNE
FABIA KOMBI
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