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Бути справжнім авто мобілем ŠKODA означає мати міцний характер, підсилений 

безліччю справді розумних рішень, великих та маленьких, але завжди добре 

продуманих. Таких як, наприклад, тримач для мультимедійних пристроїв, який 

надійно утримує Ваш смартфон там, де його легко дістати.

Завдяки своїм збалансованим пропорціям та чітким лініям нова модель набула 

ще більш спортивного характеру та індивідуальності.

Все це — нова ŠKODA Fabia.



ЗОВНІШНІЙ
ДИЗАЙН
Викликайте захоплення, де б Ви не з’являлися. 

Підкоряйте серця на кожному повороті...

Нова Fabia справляє враження на будь-якій дорозі. Стрімкі лінії та виразні вигини задньої 

частини кузова створюють привабливу гру світла та тіней. Неповторний стиль дизайну 

ŠKODA довершує форма заглиблення для номерного знака, яка нагадує грані кристала. 

Крім того, задні ліхтарі, які, вмикаючись, демонструють традиційну С-подібну комбінацію, 

тепер доповнені глянцевою чорною окантовкою.
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Передня частина нової Fabia демонструє міць та впевненість. На капоті над вертикальною решіткою 

радіатора традиційно виділяється емблема ŠKODA. Рельєфні лінії капота довершують вражаючий 

новизною дизайн.

Нова Fabia настільки ж приваблива, наскільки й динамічна. Ні на мить не вщухає танок світла 

та тіні завдяки виразним боковим лініям та виступам у нижній частині дверей.
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Версія Combi доводить, що вишукана форма та дивовижна функціональність 

можуть логічно поєднуватися в одному автомобілі. Чіткі та виразні лінії кузова 

являють собою «оправу» для неперевершеного інтер’єру. Форми Combi з ідеально 

збалансованими пропорціями справляють неймовірне враження з будь-якого боку. 

Це чудовий взірець динамічного дизайну, гармонійно поєднаного із практичністю і 

підкресленого елегантністю функціональних рейлінгів на даху.
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Бокові покажчики повороту, вбудовані в корпуси зовнішніх дзеркал, підносять якість 

зовнішнього оздоблення нової Fabia на вищий, більш сучасний рівень.

Панорамний скляний дах простирається від вітрового скла до заднього спойлера. 

За необхідності, Ви можете закрити шторку, щоб сховатися від сонця. 



Грані в нижній частині розсіювачів фар головного світла створюють блиск, гідний витворів богемських майстрів кришталевої справи. 
Максимальна комплектація фар головного світла передбачає чорні розсіювачі та світлодіоди денних ходових вогнів. Ви можете доповнити 
комплектацію своєї Fabia, встановивши протитуманні фари з функцією освітлення поворотів.
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В а ш 

автомобіль 

має відображати 

Вашу особистість . 

Розроблені спеціально 

для версії хетчбек , ідеї 

комбінації кольорів пропонують 

безліч опцій, які зроблять Вашу 

нову Fabia яскравою індивідуальністю.

В а ш

автомобіль

має відображати

Вашу особистість .

Розроблені спеціально

для версії хетчбек , ідеї

комбінації кольорів пропонують

безліч опцій, які зроблять Вашу

нову Fabia яскравою індивідуальністю.

КОЛЬОРОВІ 
ІДЕЇ

Комбінація з білим кольором

Комбінація зі сріблястим кольором

Ви – природжений митець. Реалізуйте 

свій талант! Поєднайте біле з червоним 

або жовте з чорним, і світ більше не 

чекатиме на літній дощ, щоб побачити 

веселку.



Комбінація з червоним кольором

Виберіть дах, бокові дзеркала та колеса в білому, 

сріблястому, червоному або чорному кольорі й 

поєднайте їх з основним кольором кузова.

Комбінація з чорним кольором

Повний перелік доступних комбінацій кольорів Ви можете знайти на нашому веб-сайті. 13



ДИЗАЙН САЛОНУ

Надзвичайно привабливий інтер’єр автомобіля заповнює майстерно виготовлене оздоблення з матеріалів найвищої якості. Чіткі горизонтальні лінії 

та абсолютна ергономічність роблять салон цього компактного автомобіля комфортним, практичним та дивовижно просторим.



На задньому сидінні нової Fabia знайдеться напрочуд багато місця для Ваших 

друзів або родичів.

Вишукані сталеві накладки на педалі виглядають 

стильно і підвищують комфорт для водія.

Ви зможете насолоджуватися 

відчуттям свободи та простору завдяки 

панорамному скляному даху. 
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ОБЛАДНАННЯ САЛОНУ

Версія інтер’єру Active Black включає 
чорні декоративні елементи, такі 
як ручки дверей, вентиляційні 
решітки та обрамлення контрольних 
приладів.

Інтер’єр Active Black

Інтер’єр Active Black

Active



Версія інтер’єру Ambition включає 
хромо вані декоративні елементи, такі 
як ручки дверей, вентиляційні решітки, 
обрамлення контрольних приладів та 
накладки на кермо. На вибір доступні 
кілька варіантів комбінації кольорів 
оббивки сидінь та оздоблення. До 
стандартної комплектації входять 
електроприводи передніх і задніх 
вікон, регульоване за висотою сидіння 
водія, а також кондиціонер повітря.

Інтер’єр Ambition Grey 
з оздобленням Basket Matt

Інтер’єр Ambition Blue з оздобленням Piano White

Інтер’єр Ambition Grey 
з оздобленням Light Brushed

Ambition

17Інтер’єр Ambition Red 
з оздобленням Light Brushed

Інтер’єр Ambition Blue 
з оздобленням Piano White décor



Версія інтер’єру Style також включає 
хромовані елементи декору. На вибір 
доступні кілька варіантів комбінації 
кольо рів оббивки сидінь та оздоб-
лен ня. До стандартної комплек-
тації входять система Easy Start, 
кондиціонер по віт ря, радіоприймач 
Swing, регульо ва ні за висотою сидін ня 
водія та паса жира переднього сидін ня, 
шкіряне оздоблення керма.

Інтер’єр Style Beige з оздобленням Piano Black

Style

Інтер’єр Style Black 
з оздобленням Dark Brushed

Інтер’єр Style Black 
з оздобленням Basket Matt

Інтер’єр Style Blue 
з оздобленням Piano White décor 

Інтер’єр Style Beige 
з оздобленням Piano Black décor



Ексклюзивні спортивні сидіння спе-
ціально розроблені, щоб під крес-
лити динамічний характер Вашого 
автомобіля. Вони можуть бути 
встановлені для версій інтер’єру 
Ambition та Style як додаткове 
обладнання.

Спортивні сидіння

Спортивні сидіння

Спортивні сидіння
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В кишені з внутрішнього боку передніх 

сидінь можна покласти карту, мобільний 

телефон та інші невеликі предмети.

Отримайте вільний доступ до Вашого життя. Зробіть його легшим. Зробіть його простішим. 

Оцініть дрібниці, що мають надзвичайне значення. Назвіть це увагою до деталей. 

Або так, як про це кажемо ми — «розумні рішення».

Відділення для речей на обох задніх 

дверях вміщують 0,5-літрову пляшку 

(на малюнку), а в кишенях передніх 

дверей можна розмістити пляшку об’ємом 

1,5 літра.

Тримачі для пляшокКишеніТримач для мультимедійних пристроїв
Ви можете керувати автомобілем, не відмовляючись від 

персональних при строїв, наприклад смартфона, безпечно 

розміщеного у тримачі для мультимедійних пристроїв, 

встановленому у подвійний підсклянник у центральній 

консолі.

ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ РЕЧЕЙ У САЛОНІ



Закрите відділення для рукавичок у панелі 

приладів достатньо велике, навіть щоб вмістити 

1-літрову пляшку.

Відділення для рукавичокВідділення для сигнального
жилета

Ємність для сміття 
Ємність для сміття, яку легко виймати та витру-

шувати, призначена для дрібного сміття, на 

кшталт обгорток від легких закусок. Вона може 

бути встановлена у відділенні для речей на 

панелі передніх дверей.

Жилет можна покласти у відділення передніх 

дверей, щоб він завжди був під рукою. 
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БАГАЖНЕ 
ВІДДІЛЕННЯ
Зберігайте. Вішайте. Піднімайте. Фіксуйте. Збільште і без того великий 

простір для багажу завдяки спеціальним елементам, які зроблять 

Ваше життя впорядкованим, але аж ніяк не хаотичним.

Характеристики місткості просторого 

багажного відділення нової Fabia 

просто вражають. Версія хетчбек 

пропонує 330 літрів з піднятими 

спинками задніх сидінь і 1150 літрів, 

коли спинки задніх сидінь складено, 

тоді як місткість багажника версії Combi 

становить відповідно 530/1395 літрів.

Місткість



Багажні сітки Додаткова підлогова панель Тримач для велосипедів
Комплект сіток різного розміру допоможе під три-

мувати порядок у багажному відділенні і вбереже 

багаж від випадіння з автомобіля.

Спеціальне обладнання для версії Combi піднімає 
нижню частину багажного відділення до 
рівня завантажувального отвору, полегшуючи 
завантаження й вивантаження багажу. До того ж 
завдяки цій панелі утворюється додаткове від-
ділення для речей.

Внутрішній тримач для велосипедів дозволяє 

зручно перевозити два велосипеди всере дині 

автомобіля версії Combi.

Поличка з можливістю 
встановлення у двох положеннях

Висувні гачки Гнучкий елемент для кріплення

На встановленій у нижнє положення поличці 

багажного відділення автомобілів версії хетчбек 

можна перевозити делікатні предмети.

Ваші покупки не випадуть із сумок, якщо 

повісити їх на гачки.

Цей корисний аксесуар може викорис то  ву-

ватися для фіксації найменших предметів.
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ІНФОРМАЦІЯ ТА РОЗВАГИ
Зробіть Ваш смартфон іще розумнішим. Познайомте його з Вашим іншим захопленням — автомобілем. 

Допоможіть їм знайти спільну мову. Вирушайте куди заманеться. Будьте ким заманеться. Робіть усе, що 

заманеться. І чим би Ви не займалися, тримайте гармонію життя під контролем.

MirrorLink™
Ваш автомобіль і смартфон тепер ідеально синхронізовані. 

З системою MirrorLink™ дисплей Вашого радіоприймача 

відобра жатиме інформацію з Вашого смартфона. Всі вста-

нов лені додатки, сертифіковані для безпечного викорис-

тання в автомобільних системах, є сумісними із MirrorLink™.*

Насолоджуйтеся поїздкою навіть після ї ї завершення. 

Завдяки системі SmartGate Ви можете підключити Ваш 

смартфон до автомобіля за допомогою Bluetooth для 

зчитування таких важливих даних, як економічність руху, 

динамічні характеристики або інформація про технічне 

обслуговування.*

SmartGate

WeatherPro
Погода

АудіотекаПерсональне
радіо AUPEO! 

Автомобільна
навігація

Sygic

Parkopedia
Парковки

* Про умови використання та сумісність з системами MirrorLink™ або SmartGate
Ви можете дізнатися на нашому веб-сайті.

** Додатки сумісні також із MirrorLink™.

Drive** G-MeterMFA Pro** Performance ServiceMotorSound** 



Радіоприймач Bolero із вдосконаленим 

меню та розширеною функціональ-

ніс тю, а також надзвичайно зручним 

та точним сенсорним керуванням 

може використовуватися навіть для 

налаштування автомобільного меню. 

Слот для SD-карт встановлено у від-

діленні для рукавичок.

Радіоприймач Bolero

Перетворіть свій автомобіль на концертний зал. Акустична система ŠKODA Surround, 

розроблена у співпраці із провідним виробником аудіосистем, включає в себе шість 

динаміків. Спеціальне програмне забезпечення дозволяє створити два додаткових 

віртуальних динаміки у передній та задній частинах салону, а також віртуальний, проте 

вражаючий якістю звучання сабвуфер.

ŠKODA Surround
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Вікна з електроприводом

КОМФОРТ
Зовнішні дзеркала з електроприводом
та обігрівачем

Перемикачі електроприводів передніх вікон зручно 

розташовані на панелях дверей. Вікна з електроприводом 

доповнені замками для безпеки дітей.

З легкістю відрегулювавши сидіння відповідно до Вашого зросту, 

Ви почуватиметеся як удома і матимете ідеальний огляд обстановки 

навколо автомобіля.

Регульовані за висотою передні сидіння 

Встановити у потрібне положення, обігріти або обсушити 

зовнішні дзеркала заднього огляду можна, не підводячись із 

комфорт ного сидіння і не відкриваючи вікно.

Дихайте глибше. Відчуйте комфорт і увагу 

до себе. Розслабтеся в найтриваліших 

подорожах без найменших зусиль. Візьміть 

своє життя під абсолютний контроль, але 

з повним комфортом.



Багатофункціональне кермо

Rain and Light Assistants 
(Автоматичне вмикання/
вимикання фар та склоочисників)

KESSY / Easy Start Система кондиціювання повітря Climatronic

Привабливе багатофункціональне кермо зі шкіряним 

оздобленням не лише приємне на дотик, воно також 

забезпечує можливість керувати радіоприймачем, 

дисплеєм Maxi-DOT і підключеним телефоном.

Завдяки системі Rain and Light Assistants керування 

автомобілем буде більш безпечним та приємним, 

оскільки вмикати й вимикати освітлення та 

склоочисники більше непотрібно. 

Нову Fabia можна обладнати системою KESSY (Система 
доступу, запуску та виходу з автомобіля без ключа) або 
простішою версією, яка називається Easy Start. Кнопка 
запуску/зупинки для вмикання та вимикання двигуна 
без ключа встановлюється на рульовій колонці.

Система кондиціювання повітря з електронним керуванням 
призначена не лише для інтенсивного використання в 
літню спеку. Вона забезпечує максимальний комфорт у 
салоні протягом всього року і здатна видаляти конденсат 
з вітрового скла завдяки датчику вологості. 27



Відділення під передніми сидіннями

Відділення для сонцезахисних окулярів
Найпростіше рішення для розміщення паркувальних талонів 

на видному місці. Тримач для талонів кріпиться до внутріш-

ньої поверхні вітрового скла.

Навісне відділення для різних невеликих предметів можна 

знайти під кожним переднім сидінням.

Тримач для талонів

Передній підлокітник з відді-

лен ням для дрібних предметів 

забезпечує додатковий ком-

форт для водія та пасажира 

перед ньо го сидіння. 

Ваші стильні окуляри від сонця заслуговують на спеціальне 

безпечне місце. Відділення для сонцезахисних окулярів 

знаходиться над внутрішнім дзеркалом заднього огляду.

Передній 
підлокітник



Датчики паркування

Вікна SunSet

Шкребок для льоду
Зелений шкребок для льоду зберіга-

ється у лючку паливного бака. Звідти 

його легко дістати, коли він потрібен.

Паркувати нову Fabia надзвичайно 

легко завдяки системі передніх і 

задніх датчиків паркування, яка 

використовує візуальні та звукові 

сигнали для повідомлення про 

відстань до перешкоди.

Пасажири на задніх сидіннях будуть задоволені ефективним захистом від прямих 

сонячних променів та ще більшим затишком у салоні завдяки високоякісним 

тонованим вікнам SunSet. 29



Обмежувач швидкості не дозволить 

перевищити задане обмеження швид-

кості. Він відключається тільки в 

екстрених ситуаціях в результаті різкого 

натискання педалі акселератора для 

повного відкриття дросельної заслінки.

Обмежувач швидкості

В новій Fabia встановлена удоскона-

ле на електронна система стабілізації 

курсо вої стійкості ESC. Диференціал з 

електронним керуванням (XDS+) забез-

печує більш безпечне та динамічне 

проход ження поворотів. У разі активації 

однієї з передніх подушок безпеки 

нова система аварійного гальмування 

MKB допоможе запобігти занесенню 

автомобіля.

ESC

СИСТЕМИ 
ДОПОМОГИ ВОДІЮ
Отримайте додаткову пару рук. Дозвольте сучасним технологіям 

допомогти Вам робити те, що Вам подобається. Почувайтеся вільним 

та захищеним завдяки охоронцям, які залишаться непомітними.



Front Assistant 
(Контроль дистанції)
Завдяки радару, встановленому в передньому 

бампері, система Front Assistant забезпечує 

подачу звукових /візуальних сигналів 

за допомогою пристрою Maxi-DOT для 

попередження про імовірне зіткнення. Якщо 

водій не реагує на попередження, система 

ініціює гальмування, щоб запобігти аварії.

Driver Activity Assistant
(Контроль втоми водія) 
Система Driver Activity Assistant аналізує дані 

від датчиків підсилювача керма для виявлен-

ня ознак втоми водія. У випадку зниження 

активності керування на моні торі Maxi-DOT 

відображається попередження для водія про 

необхідність зупинитися та відпочити.
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Найцінніше часто перевозиться в задній частині автомобіля. Ті, хто зазвичай 

подорожує на задніх сидіннях, по достоїнству оцінять можливість встановлення 

третього підголівника, призначеного для пасажира центрального сидіння.

БЕЗПЕКА
Не відмовляйте собі у задоволеннях, ризикуйте завжди, але не в тому, що стосується 

безпеки. Приверніть до себе максимум уваги без жодного ризику. Виявляйте турботу, 

залишаючись безтурботним.



У новій Fabia стандартної комплектації передбачено чотири подушки безпеки для забезпечення 

захисту водія та пасажирів. До комплекту входять подушки-шторки, передні та передні бокові 

подушки безпеки.

33



ПОТУЖНІСТЬ
Відчуйте впевненість на дорозі, маневруйте з легкістю 

у щільному транспортному потоці. Робіть це з більш 

екологічними двигунами, які витрачають менше палива 

і вирізняються безкомпромісною потужністю.

Система Start-Stop допомагає 

заощадити паливо за рахунок 

автоматичного вимикання 

двигуна під час його роботи на 

холостому ходу. Версія системи 

для нової Fabia також має 

попередні налаштування для 

підвищення паливної еконо міч-

ності за різних ситуацій.

Система Start-Stop

Шанувальники механічної трансмісії можуть обирати між 

5- або 6-ступінчатою трансмісією, залежно від типу 

двигуна. Обидві вони пропонують чітке та легке 

перемикання передач завдяки короткому ходу важеля. 

Якщо ж Ви віддаєте перевагу абсолют ній потужності 

при абсолютному комфорті, виберіть автоматичну 

трансмісію DSG (автоматична коробка прямого 

перемикання передач).

Трансмісія



Для добре знайомих буденних доріг на роботу й додому підійде динамічний 3-циліндровий двигун. А от угамувати 

жагу до швидкості краще за інших здатні стрімкі 4-циліндрові двигуни TSI та MPI. Проте, що б Ви не вибрали, Ви 

завжди отримаєте виняткову надійність та паливну економічність наших сучасних бензинових двигунів.

Двигуни
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КОЛЬОРИ

Race Blue металік Pacifi c Blue uni Sprint Yellow uni

Rallye Green металікBrilliant Silver металік Rio Red металік Laser White uni

Topaz Brown металік Denim Blue металік

Candy White uni

Moon White металік Corrida Red uni

Black Magic перламутр Cappuccino Beige металік Metal Grey металік

Вишуканий дизайн екстер’єру має бути довершений 

вишуканими кольорами. Нова Fabia пропонує широку гаму 

відтінків, щоб розфарбувати місто у Ваш улюблений колір.



КОЛЕСА*

* Про наявність та можливість замовлення конкретної моделі Ви можете дізнатися у Вашого сертифікованого дилера.

16-дюймові легкосплавні колісні 
диски Beam білого кольору

17-дюймові легкосплавні колісні 
диски Prestige

17-дюймові легкосплавні колісні 
диски Clubber

16-дюймові легкосплавні колісні диски 
Beam сріблястого кольору

16-дюймові легкосплавні колісні 
диски Beam червоного кольору

17-дюймові легкосплавні колісні диски 
Savio глянцевого чорного кольору

15-дюймові сталеві колісні дискидюймові сталеві колісні ди
з ковпаками Dentro

16-дюймові легкосплавні колісні 
диски Beam чорного кольору

16-дюймові легкосплавні колісні 
диски Rock

15-дюймові легкосплавні колісні 
диски Carme

15-дюймові легкосплавні колісні 
диски Mato

14-дюймові сталеві колісні диски 
з ковпаками Flair
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ОББИВКА

Інтер’єр Ambition Blue Інтер’єр Active Black

Інтер’єр Ambition Red Інтер’єр Ambition Grey



47

Інтер’єр Style BlackІнтер’єр Style Beige

Інтер’єр Style Blue

Спортивні сидіння
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1  Колір кузова Sprint Yellow uni

2  Комбінація з чорним кольором

3  Інтер’єр Style Black

(також рекомендується з інтер’єрами 

Ambition Grey та Active Black)

1 3

2

Комбінації кольорів розроблені спеціально для версії хетчбек.
Версія Сombi може бути оснащена кольоровими колісними дисками.
Повний перелік комбінацій кольорів Ви можете знайти на нашому веб-сайті.



1   Колір кузова 
Black Magic перламутр 

2   Комбінація зі сріблястим
кольором

3  Інтер’єр Ambition Red

1  Колір кузова Race Blue металік

2  Комбінація з білим кольором

3  Інтер’єр Style Blue

(також рекомендується з інтер’єром 

Ambition Blue)

1 3

2

1 3

2

1  Колір кузова Corrida Red uni

2  Комбінація з чорним кольором

3  Інтер’єр Active Black

(також рекомендується з інтер’єрами 

Ambition Grey та Style Black)
1 3

2
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1 Колір кузова Moon White металік

2 Комбінація з чорним кольором

3 Інтер’єр Ambition Red 

1  Колір кузова Corrida Red uni

2   Комбінація з білим 
кольором

3  Інтер’єр Ambition Grey

(також рекомендується 

з інтер’єрами Active Black 

та Style Black)

1  Колір кузова Cappuccino Beige металік

2  Комбінація з чорним кольором

3  Інтер’єр Style Black

(також рекомендується з інтер’єрами 

Active Black та Ambition Grey)

1 3

2

1 3

2

1 3

2



1    Колір кузова 
Black Magic перламутр

2   Комбінація зі сріблястим 
кольором

3  Інтер’єр Style Beige

1   Колір кузова 
Pacifi c Blue uni

2   Комбінація зі сріблястим 
кольором

3  Інтер’єр Ambition Blue

(також рекомендується 

з інтер’єром Style Blue)
1 3

2

1 3

2

1  Колір кузова Metal Grey металік

2   Комбінація зі сріблястим 
кольором

3  Інтер’єр Style Beige

1 3

2
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Технічні характеристики – Fabia
Двигун 1.0 TSI/70 кВт 1.0 TSI/81 кВт 1.0 TSI/81 кВт 1.6 MPI/81 кВт

Бензиновий із турбонаддувом, система 
безпосереднього впорскування під високим 

тиском

Бензиновий із турбонаддувом, система 
безпосереднього впорскування під високим 

тиском

Бензиновий, розподільне багатоточкове 
впорскуваня палива з електронним 

керуванням

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3) 3/999 3/999 3/999 4/1598
Максимальна потужність/Оберти (к.с./хв-1) 70/5000-5500 81/5000-5500 81/5000-5500 110/5800
Макс. обертальний момент/Оберти (Нм/хв-1) 160/1500-3500 200/2000-3500 200/2000-3500 155/3800–4000
Екологічний стандарт EU6 EU6 EU6 EU5
Паливо Неетилований бензин, ROZ 95* Неетилований бензин, ROZ 95* Неетилований бензин, ROZ 95* Неетилований бензин, ROZ 95*

Потужність
Максимальна швидкість (км/год) 185 196 196 190
Прискорення 0–100 км/год (с) 10,6 9,5 9,8 9,8
Витрата палива 99/100 (л/100 км)
– міський цикл 5,2 5,4 5,4 7,8 (8,0)
– заміський цикл 3,9 3,9 4,1 4,6 (4,6)
– комбінований цикл 4,4 4,4 4,6 5,7 (5,9)
Викиди CO2 (г/км) 101 103 106 109 (110)
Діаметр розвороту (м) 10,4 10,4 10,4 10,4

Привод
Тип Передній Передній Передній Передній
Зчеплення Гідравлічне однодискове

Сухий диск зчеплення
Гідравлічне однодискове
Сухий диск зчеплення

Подвійне коаксіальне багатодискове з 
електрогідравлічним керуванням

Гідравлічне однодискове сухе
(Гідродинамічний трансформатор)

Трансмісія Механічна 5-ступінчата Механічна 6-ступінчата Автоматична 7-ступінчата DSG Механічна 5-ступінчата
(Автоматична 6-ступінчата)

Вага
Споряджена маса
- стандартна версія із водієм вагою 75 кг (кг) 1110 1130 1164 1150

Вантажопідйомність – з водієм та додатковим 
обладнанням (кг)

530 530 530 330

Загальна вага (кг) 1565 1585 1619 1541 (1581)
Навантаження причепа без гальм (макс. кг) 550 560 570 540
Навантаження причепа з гальмами (схил – 12%) (макс. кг) 1000 1100 1100 1100

Кузов 5-місний, 5-дверний, 2 відділення Зовнішні розміри
Коефіцієнт лобового опору Cw 0,316–0,325 залежно від версії двигуна Довжина (мм) 3992

Ширина (мм) 1732
Шасі Висота (мм) 1467
Передня вісь Підвіска типу McPherson з нижніми трикутними важелями та торсіонним 

стабілізатором поперечної стійкості
Колісна база (мм) 2470

Задня вісь Залежна пружина з торсіонним стабілізатором поперечної стійкості Колія передніх/задніх коліс (мм) – залежно від версії двигуна 1463; 1457/1457; 1451
Гальмова система Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсиленням Дорожній просвіт (мм) 141
- передні гальма Вентильовані дискові з однопоршневим супортом
- задні гальма Барабанні; як варіант — дискові (для деяких версій двигуна) Внутрішні розміри
Рульове керування Пряме рейково-зубчасте з електромеханічним приводом Ширина салону передня/задня частина (мм) 1401/1386
Колісні диски 5,0J x 14"; 6,0J x 15" Корисна висота салону передня/задня частина (мм) 1021/963
Шини 175/70 R14; 185/60 R15 Об’єм багажного відділення (макс. л)

- без запасного колеса, з піднятими/опущеними спинками сидінь заднього ряду 330/1150

Об’єм паливного бака (л) 45 - із запасним колесом — значення менші на 25 л

Вказані значення стосуються стандартної моделі без додаткового обладнання.  

( ) Для версій з автоматичною трансмісією.

*   Використання палива з низьким октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна.

Бензин має відповідати вимогам DIN EN 228 [1]
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Вказані значення стосуються стандартної моделі без додаткового обладнання.  

( ) Для версій з автоматичною трансмісією.

*   Використання палива з низьким октановим числом може погіршити експлуатаційні характеристики двигуна.

Бензин має відповідати вимогам DIN EN 228 [1] (ДСТУ 4839).
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Кузов 5-місний, 5-дверний, 2 відділення Зовнішні розміри
Коефіцієнт лобового опору Cw 0,302–0,309 залежно від версії двигуна Довжина (мм) 4257

Ширина (мм) 1732
Шасі Висота (мм) 1488/1467
Передня вісь Підвіска типу McPherson з нижніми трикутними важелями та торсіонним 

стабілізатором поперечної стійкості
Колісна база (мм) 2470

Задня вісь Залежна пружина з торсіонним стабілізатором поперечної стійкості Колія передніх/задніх коліс (мм) – залежно від версії двигуна 1463; 1457/1457; 1451
Гальмова система Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсиленням Дорожній просвіт (мм) 143
- передні гальма Вентильовані дискові з однопоршневим супортом
- задні гальма Барабанні; як варіант — дискові (для деяких версій двигуна) Внутрішні розміри
Рульове керування Пряме рейково-зубчасте з електромеханічним приводом Ширина салону передня/задня частина (мм) 1401/1386
Колісні диски 5,0J x 14"; 6,0J x 15" Корисна висота салону передня/задня частина (мм) 1021/967
Шини 175/70 R14; 185/60 R15 Об’єм багажного відділення (макс. л)

- без запасного колеса, з піднятими/опущеними спинками сидінь заднього ряду 530/1395
Об’єм паливного бака (л) 45 - із запасним колесом значення менші на 25 л

Двигун 1.0 TSI/70 кВт 1.0 TSI/81 кВт 1.0 TSI/81 кВт 1.6 MPI/81 кВт
Бензиновий із турбонаддувом, система 

безпосереднього впорскування під високим 
тиском

Бензиновий із турбонаддувом, система 
безпосереднього впорскування під високим 

тиском

Бензиновий, розподільне багатоточкове 
впорскуваня палива з електронним 

керуванням

Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3) 3/999 3/999 3/999 4/1598
Максимальна потужність/Оберти (к.с./хв-1) 70/5000-5500 81/5000-5500 81/5000-5500 110/5800
Макс. обертальний момент/Оберти (Нм/хв-1) 160/1500-3500 200/2000-3500 200/2000-3500 155/3800–4000
Екологічний стандарт EU6 EU6 EU6 EU5
Паливо Неетилований бензин, ROZ 95* Неетилований бензин, ROZ 95* Неетилований бензин, ROZ 95* Неетилований бензин, ROZ 95*

Потужність
Максимальна швидкість (км/год) 187 199 199 190
Прискорення 0–100 км/год (с) 10,8 9,6 9,9 9,9
Витрата палива 99/100 (л/100 км)
– міський цикл 5,2 5,4 5.5 7,8 (8,0)
– заміський цикл 3,9 3,9 4.1 4,6 (4,6)
– комбінований цикл 4,4 4,4 4.6 5,7 (5,9)
Викиди CO2 (г/км) 101 103 107 109 (110)
Діаметр розвороту (м) 10,4 10,4 10,4 10,4

Привод
Тип Передній Передній Передній Передній
Зчеплення Гідравлічне однодискове

Сухий диск зчеплення
Гідравлічне однодискове
Сухий диск зчеплення

Подвійне коаксіальне багатодискове з 
електрогідравлічним керуванням

Гідравлічне однодискове сухе
(Гідродинамічний трансформатор)

Трансмісія Механічна 5-ступінчата Механічна 6-ступінчата Автоматична 7-ступінчата DSG Механічна 5-ступінчата
(Автоматична 6-ступінчата)

Вага
Споряджена маса
- стандартна версія із водієм вагою 75 кг (кг) 1134 1154 1188 1395

Вантажопідйомність – з водієм та додатковим 
обладнанням (кг)

530 530 530 530

Загальна вага (кг) 1589 1609 1643 1565 (1605)
Навантаження причепа без гальм (макс. кг) 560 570 590 550
Навантаження причепа з гальмами (схил – 12%) (макс. кг) 1000 1100 1100 1100

Технічні характеристики – Fabia Combi

Бензиновий із турбонаддувом, система 
безпосереднього впорскування під високим 

тиском





Сертифіковані дилери:

Сертифіковані дилери — сервіс:

Київ: «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдінг-Центр», (044) 496 0404, 490 1090; «Європа-авто», 
(044) 451 4534; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева); Бердичів: «Ладасервіс», (04143) 4 2861; Біла Церква: «Трансфер»,
(04563) 5 3455; Бровари: «Олімп Моторс», (044) 596 0090; Вінниця: «Автотрейдінг-Вінниця», (0432) 55 2030; Дніпропетровськ:
«Автоцентр - Дніпро петровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; Донецьк: «Автоцентр Донецьк»,
(062) 349 4545; «Автоцентр Оптима», (062) 388 7077; «Тоніка», (062) 306 2020; Житомир: «Опад», (0412) 41 9330; Запоріжжя:
«Агротехкомплект», (061) 289 1534; «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; Івано-Франківськ: ТОВ «ІФКАР», (0342) 71 5536; Кіровоград:
«Авто-Шанс», (0522) 35 1535; Краматорськ: «Талісман», (06264) 6 6777; Кременчук: «Адамант-Груп», (0536) 77 7858; Кривий Ріг:
«АСТ-Комбі», (0564) 90 2760; Луцьк: «Промтехсервіс», (0332) 78 7388; Львів: «Автотрейдінг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-
Авто», (032) 270 2420; Маріуполь: «Автоцентр Маріуполь», (0629) 58 2890; Миколаїв: «Експрес-Авто», (0512) 55 4580; Мукачеве:
«Закарпат-Авто», (03131) 5 2444; «Форвард Автоцентр», (03131) 3 1332; Нова Каховка: «Автоцентр Новая Каховка», (05549) 4 5495;
Одеса: «Автотрейдінг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Автоцентр Одеса», (048) 707 8855; Первомайськ: «Експрес-Авто», (05161) 5 5610; 
Полтава: «Ауді Центр Полтава», (0532) 68 7272; Рівне: «Вік-Експо», (0362) 28 8934; Суми: «Автоцентр-С», (0542) 64 1340; 
Тернопіль: «Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; Ужгород: «Форвард Автоцентр», (0312) 65 5655; Харків: «Автотрейдінг-
Харків», (057) 760 1470; «Атлант-М Олексіївка», (057) 773 2266; «Богдан - Авто Харків», (057) 349 4070; Херсон: «Автоцентр-Херсон», 
(0552) 29 9063; Хмельницький: Торговий дім «Євромоторс», (0382) 71 5000; Черкаси: «Богдан - Авто Черкассы», (0472) 33 9222; 
Чернігів: «Метек», (04622) 60 00 60.

Київ: «Автосоюз», (044) 207 0700; «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; 
«Авторесурс», (044) 467 8941; Бровари: «Паритет Моторс Сервіс», (044) 596 0091; Дніпропетровськ: «Автотрейдінг-Дніпро», 
(056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; Краматорськ: «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; Кременчук: «Автоцентр-
Кременчуг-2012», (0536) 7 7785; Львів: «Галант Авто», (0322) 27 6282; Полтава: «Полтавакар», (0532) 68 7272; Черкаси:
«Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.04.2015. 
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні 
шукайте на сайті www.eurocar.com.ua.



http://www.facebook.com/skoda.ua http://www.youtube.com/skodaukr www.skoda-auto.comwww.eurocar.com.ua 

Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов’язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних 
характеристик, дизайну, оснащення, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку. Однак виробник залишає за собою право внесення будь-
яких змін без попереднього повідомлення про це. Інформація, що увійшла до цього каталогу, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори фарб або 
інших матеріалів, що представлені в цьому каталозі, можуть певним чином відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі  стандартного та опційного обладнання, поточний 
прайс, умови та терміни постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA .
Дані надано станом на 1 квітня 2015 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: 0 800 500 023 (в межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)




