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Váš partner ŠKODA:

ZAVOLAJTE NÁM A OBJEDNAJTE SA NA TESTOVACIU JAZDU

PRÁVNICKÁ DOLOŽKA K OBRÁZKOM
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na 
ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky. 
Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie, 
súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných 
automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou 
o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na 
najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.

Aplikácia MyŠKODA
Získajte svojho osobného digitálneho 
spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA  
s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý 
vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu, 
ale aj pri každodenných záležitostiach.

Aplikácia ŠKODA CONNECT
Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom. 
Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte 
prístup ku všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to 
budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie 
trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

FABIA
NOVÁ ŠKODA



RADOSŤ Z VÝBERU 

Náš výber o nás prezrádza veľa. 
Rozhodnutia môžu byť náročné alebo 
jednoduché. 

FABIA dostala nové prevedenie a štýl, 
ako stvorený pre tých, ktorí chcú o sebe 
dať vedieť. Vďaka jedinečnému, krištáľovo 
čistému dizajnu ŠKODA sa za ňou každý 
otočí dvakrát. Živý Colour Concept 
umožní, aby sa vaša osobnosť prejavila 
naplno nielen prostredníctvom jazdy,  
ale aj výberom z rôznych farebných 
kombinácií strechy a karosérie. Štýlové 
LED svetlomety vám ukážu cestu, no 
zároveň zdôrazňujú aj naše zameranie na 
najnovšie technológie.

Nová FABIA je vďaka svojim kompaktným 
rozmerom dostatočne svižná na mestskú 
jazdu, a súčasne dostatočne priestranná 
vnútri, aby pohodlne odviezla pasažierov  
aj ich batožinu. Tradične dômyselné detaily 
v štýle Simply Clever robia z tohto auta 
jedno z najrozumnejších rozhodnutí na 
štyroch kolesách.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.
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SVETLOMETY  
A HMLOVÉ SVETLÁ

Svetlomety ovplyvňuje 
krištáľovo čistý dizajn 
modelu ŠKODA. Majú 

jasne hranatý tvar a navyše 
obsahujú integrované 

kryštálové prvky, ktoré 
odrážajú krásu brúseného 

skla z Českej republiky.

Nezameniteľná. Neprehliadnuteľná. S novým 
vzhľadom mriežky chladiča, predného aj 
zadného nárazníka, novými svetlometmi 
a voliteľným LED osvetlením vaša FABIA 
pritiahne pohľady okolia na každom rohu.

NAJLEPŠÍ  
SPÔSOB,  
AKO SA 
UKÁZAŤ

COMBI VERZIA
Ak chcete byť pripravení 

na všetko, čo vám život 
prinesie, spoľahnite sa 
na nový model FABIA 

COMBI. Tento kompaktný 
automobil s vyváženými 

rozmermi kombinuje 
priestor a eleganciu,  

a to veľmi osviežujúcim 
spôsobom.

ZADNÉ SVETLÁ
Podpis svetlometov nového modelu FABIA je naozaj 
pozoruhodný. Zadné svetlá prechádzajú do bočnej 
časti automobilu, a tak osvetľujú celý profil. Viditeľnosť 
vylepšujú reflektory zabudované do zadného nárazníka.

PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO
Atraktivitu je možné ešte zdôrazniť preskleným 
panoramatickým strešným oknom, ktoré sa tiahne 
od čelného skla až po strešný spojler a ponúkne vám 
nielen pocit slobody, ale aj viac priestoru.



Farby, ktoré si zvolíte, o vás veľa prezradia. Povedia, kto naozaj ste.  
A keď si vyberiete jednu z mnohých farebných kombinácií Colour Conceptu, 
môžete jasne vyjadriť svoju individualitu. 

VYMAĽUJTE MESTO NA ČIERNO ALEBO  
NA ZELENO, ALEBO TO SKOMBINUJTE



     SVETLÁ
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ZÁBLESK V TME 

LED SVETLOMETY
Každá nová FABIA sa hrdí svetlometmi 
s pásmi LED diód na denné svietenie.  
V najvyššom prevedení svetlomety 
využívajú LED technológiu, ktorá zahŕňa aj 
funkciu prisvecovania do zákrut. 

ZADNÉ LED SVETLÁ 
Podsvietenie v tvare 

písmena C je typickým 
prvkom značky ŠKODA. 

Zadné svetlá je navyše 
možné vybaviť LED 

diódami. Nová FABIA 
disponuje aj reflektormi, 

ktoré sú integrované 
v zadnom nárazníku 

pre lepšiu viditeľnosť 
automobilu. 

Sofistikovaný dizajn svetiel vylepšuje celkový dojem z automobilu, 
ako aj vašu bezpečnosť. Nočné výlety sa stanú potešením.  
V najvyššej ponuke sa model dodáva s FULL LED systémom,  
bez kompromisov v oblasti formy aj funkčnosti. 



INTERIÉR
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BUĎTE V STREHU, 
BUĎTE V POHODE

Zatvorte za sebou dvere a utečte zhonu. Nové 
dekoračné prvky palubnej dosky, rôzne možnosti 
čalúnenia a množstvo vylepšení sa postarajú o vaše 
pohodlie aj plnohodnotnú kontrolu.

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Nová FABIA so sebou prináša širokú  
ponuku dekoračných prvkov a čalúnenia  
s dekoračným prešívaním. Štýlové detaily 
sprevádza dokonalá funkčnosť. Palubná doska 
s novo navrhnutým prístrojovým panelom 
je umiestnená tak prakticky, aby ste sa za 
volantom vedeli rýchlo a ľahko zorientovať.



KONEKTIVITA
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ONLINE INFORMÁCIE O DOPRAVE
Zvoľte si vždy tú najlepšiu trasu. Aktuálne 
informácie vám poskytnú vynikajúci 
prehľad o každej ceste. Môžete tak 
reagovať na aktuálne dianie, ako sú cestné 
práce, nehody alebo zápchy.

POČASIE
Získajte aktuálny prehľad o počasí na 
mieste alebo v cieľovej destinácii  
s podrobnou predpoveďou vrátane  
výstrah pred zrážkami.

TIESŇOVÉ VOLANIE
Volanie SOS sa uskutoční automaticky 
v prípade núdzovej situácie, ak bolo potrebné 
aktivovať systém obmedzenia pohybu. Tento 
systém možno aktivovať aj ručne stlačením 
červeného tlačidla v hornom paneli.

SMARTLINK+ 
Vďaka systému SmartLink+ 
(balík konektivity ŠKODA 
podporujúci MirrorLink®, 
Apple CarPlay a Android 
Auto) infotainment systém 
umožňuje vodičovi bezpečne 
používať telefón aj počas 
šoférovania. Navyše sú 
všetky nainštalované 
aplikácie, ktoré disponujú 
certifikátom na bezpečné 
používanie v automobiloch, 
kompatibilné so 
spomínanými systémami. 
SmartLink+ obsahuje 
aj funkciu SmartGate. 
Tá umožňuje pripojiť 
smartfón k automobilu 
prostredníctvom rozhrania 
Wi-Fi a zobraziť zaujímavé 
údaje o jazde, napríklad 
o spotrebe paliva, dynamike 
jazdy či servisné informácie.*

ÚDAJE O JAZDE
Informácie o vašej ceste, napríklad  
o priemernej spotrebe, priemernej rýchlosti, 
vzdialenosti alebo o čase jazdy, sú k dispozícii  
v prehľadnej podobe. Svoje osobné údaje 
o jazde a prehľad o všetkých svojich cestách  
si tak môžete jednoducho zobraziť.

PARKOVACIA POLOHA
Zobrazí presnú polohu automobilu  
z ľubovoľného miesta na vašom  
mobilnom telefóne aj s adresou,  
časom a dátumom zaparkovania.

ŠKODA CONNECT: 
VEZMITE SI ONLINE 
SVET SO SEBOU
Byť plne a trvalo online neznamená mať len prístup k zábave 
a informáciám, ale aj k pomoci na cestách. ŠKODA CONNECT je 
vašou bránou do sveta neobmedzených komunikačných možností.

ŠKODA CONNECT
Unikátne rozhranie ŠKODA CONNECT obsahuje dva druhy 
služieb. Kým Infotainment Online ponúka navigáciu a informácie 
v reálnom čase, služba Care Connect sa zameriava na pomoc  
a bezpečnosť.
Umožňuje taktiež diaľkový prístup a ovládanie automobilu. 
Ponúka asistenčnú službu v každej situácii, ktorá si to vyžaduje.

* Podmienky používania a informácie o kompatibilite s funkciou SmartLink+ nájdete na našej webovej stránke.
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APLIKÁCIA 
MyŠKODA 
Zoznámte 
sa s Paulom, 
interaktívnym 

asistentom aplikácie MyŠKODA 
(pre operačné systémy Android  
a iOS), ktorý vám môže poskytnúť 
pomoc v rozličných každodenných 
situáciách. Poskytne vám napríklad 
prístup k informáciám o vašom 
automobile, úplný popis ovládacích 
funkcií alebo vám ukáže, čo 
znamenajú jednotlivé indikátory. 
Paul vás tiež môže upozorniť na 
dôležité dátumy vo vašom diári. 
Nielenže už nikdy nezabudnete 
na schôdzku, ale váš asistent vám 
poradí, ako sa na ňu dostať.

VSTUPY PRE USB VZADU
Na zadnej strane prednej 
lakťovej opierky nájdete dve 
zásuvky USB na nabíjanie 
mobilných telefónov.

AMUNDSEN
Navigačný systém Amundsen, ktorý 
sa ovláda cez 6,5" dotykový displej, 
ponúka okrem rádia aj ďalšie funkcie. 
Štandardom je WLAN hotspot. 
Vybrať si môžete aj SmartLink+.

SWING/SWING PLUS
Rádio SWING so 6,5" 
farebným dotykovým 
displejom prichádza  
v dvoch úrovniach. Základná 
verzia obsahuje okrem 
funkcie rádia aj vstupy 
pre USB a SD kartu. Popri 
funkciách základnej verzie 
SWING, SWING PLUS 
ponúka navyše Bluetooth, 
SmartLink+ a ŠKODA 
Surround systém.



SIMPLY
      CLEVER



S
im

p
ly

 C
le

ve
r

S
im

p
ly

 C
le

ve
r

26 27

VRECKO
Úložné vrecká na bočniciach 
operadiel predných sedadiel sa 
hodia na uloženie telefónu, zápisníka 
či iných drobných predmetov.

PRIEHRADKA NA STRANE SPOLUJAZDCA
Uzatvorená priehradka v palubnej doske 
skrýva dostatok priestoru aj na uskladnenie 
litrovej fľaše.

PREDNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA A STREDOVÁ KONZOLA
Predná lakťová opierka ukrýva priehradku a stredová konzola ponúka dvojitý držiak na 
nápoje, ako aj priestor na drobné predmety, ktoré chcete mať poruke. Vďaka osvetleniu 
stredovej konzoly je interiér navyše ešte útulnejší.

LED SVIETIDLO
Na pravej strane 
batožinového priestoru 
sa nachádza praktické 
vyberateľné LED svietidlo 
(exkluzívne pri verzii combi). 
Dobíja sa automaticky 
pri zapnutom motore. 
Toto svietidlo zároveň 
slúži na bežné osvetlenie 
batožinového priestoru. Pri 
otvorení piatych dverí sa 
automaticky zapne.

Miesto na všetko a všetko na svojom mieste. Nová FABIA je nabitá 
funkciami Simply Clever, aby umožnila ešte praktickejšie používanie.

STAŇTE SA GÉNIOM ALEBO  
NÁJDITE GENIALITU V KAŽDOM KÚTE 
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REFLEXNÉ VESTY
Priečinok pod sedadlom 

vodiča je určený na uschovanie 
bezpečnostnej reflexnej vesty, 

ktorú tak máte na dosah ruky 
vždy, keď ju potrebujete.

DRŽIAKY NA FĽAŠE
Do úložných priehradiek  
v oboch zadných dverách je 
možné odložiť 0,5-litrové 
fľaše a do predných dverí 
dokonca až 1,5-litrové.

ŠKRABKA NA ĽAD
Tento šikovný detail 
je uchytený na veku 

palivovej nádrže  
a škrabku tam môžete 

pokojne odložiť,  
aj keď je mokrá.

DRŽIAK NA MULTIMEDIÁLNE ZARIADENIA
Vaše osobné zariadenia, ako napríklad smartfón, 
môžete bezpečne prepravovať v držiaku  
na multimediálne zariadenia, ktorý sa nachádza  
v dvojitom držiaku na nápoje v stredovej konzole.

PRIEHRADKA S DÁŽDNIKOM 
Originálny dáždnik ŠKODA 
nájdete v priehradke pod 
sedadlom spolujazdca.



BATOŽINOVÝ 
PRIESTOR
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Batožinový priestor ponúka pár pôsobivých čísel: vo verzii 
hatchback je to 330/1 150 litrov a vo verzii combi 530/1 395 litrov. 
Ale nie je to iba objem. Hrdí sa najmä šikovnou organizáciou 
priestoru umožňujúcou využiť maximum miesta na opatrnú 
a bezpečnú prepravu vašich vecí.

VŠETKO, ČO VÁM 
VHODNE PADNE, DO 
KUFRA JEDNODUCHO 
ZAPADNE

ZNÍŽENIE KRYTU BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Kryt batožinového priestoru vo verzii hatchback pri 
upevnení v nižšej polohe umožňuje napríklad prepravu 
krehkých predmetov.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Súprava sietí najrôznejších veľkostí vám pomôže udržať poriadok 
v batožinovom priestore a zamedzí nechcenému pohybu batožiny.

MEDZIPODLAHA
S dvojitým dnom pri verzii combi sa spodok batožinového priestoru 
presunie na úroveň nakladacej hrany a uľahčí vám manipuláciu s batožinou. 
Zároveň slúži aj ako diskrétny odkladací priestor. 

VARIABILITA
Zadné sedadlá disponujú 
možnosťou rozdeleného 

sklápania 40/60. Ak 
potrebujete pre cestujúcich 

zachovať zadné sedadlá 
a zároveň rozšíriť úložný 

priestor, stačí sklopiť len 
jedno operadlo.

OBOJSTRANNÝ 
KOBEREC
Obojstranný koberec 
v batožinovom priestore má 
na jednej strane tkaninu. 
Avšak podľa potreby ho 
môžete jednoducho otočiť 
naopak a využiť umývateľnú 
gumovú stranu.

DELIACA SIEŤ
Deliaca sieť vo verzii combi oddeľuje 
batožinový priestor od priestoru pre 
cestujúcich a zvyšuje bezpečnosť pasažierov 
pri preprave objektov v prípade, že 
nepoužívate kryt batožinového priestoru.



KOMFORT
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ELEKTRICKY OVLÁDANÉ  
A VYHRIEVANÉ SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Externé spätné zrkadlá je možné rýchlo nastaviť  
a odmraziť alebo odrosiť z pohodlia vášho sedadla bez 
toho, aby ste museli otvoriť okná.

ELEKTRICKY OVLÁDANÉ OKNÁ
Prvky na elektrické ovládanie predných a zadných 
okien sú prakticky umiestnené v paneli dvier. 
Vďaka intuitívnemu ovládaniu vám odteraz stačí na 
otvorenie či zatvorenie okna jeden dotyk.

SVETELNÝ A DAŽĎOVÝ SENZOR
Vaša jazda bude bezpečnejšia a príjemnejšia vďaka 
tomu, že svetelný a dažďový senzor automaticky 
zapne/vypne svetlá a stierače. 

Či už je pre vás šoférovanie každodennou rutinou alebo víkendovou 
záležitosťou, vďaka novému modelu FABIA budú pre vás pracovné dni 
príjemnejšie a víkendy zábavnejšie. Postarajú sa o vás najmodernejšie 
technológie ukryté pod sofistikovanou palubnou doskou.

VSTÚPTE DO SVOJEJ 
KOMFORTNEJ ZÓNY

VOLANT 
Multifunkčný kožený 

volant vám umožní 
jednoducho ovládať 

rádio a telefón.

KLIMATIZÁCIA 
CLIMATRONIC

Elektronická klimatizácia 
zabezpečí maximálny 

komfort počas celého 
roka. A vďaka senzoru 

vlhkosti si dokonca 
poradí aj so zahmleným 

čelným sklom.



BEZPEČNOSŤ
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Cestovanie je oveľa bezpečnejšie, keď máte poruke 
vnímavého spolujazdca. Preto je nová FABIA 
vybavená množstvom asistentov, vďaka ktorým 
môžete pohotovo reagovať na rozličné situácie.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Adaptívny tempomat dokáže 
s radarovým zariadením v prednom 
nárazníku okrem udržiavania 
nastavenej rýchlosti zároveň 
zachovávať aj bezpečnú vzdialenosť 
od vozidiel idúcich pred vami.

ĎALŠÍ PÁR  
OČÍ NA CESTE

AUTO LIGHT ASSIST
Asistent osvetlenia automaticky prepína 
medzi diaľkovými a stretávacími svetlami 
pre zvýšený komfort a bezpečnosť 
cestnej premávky. 

FRONT ASSIST
Tento asistenčný systém 
slúži na monitorovanie 
vzdialenosti od 
automobilu pred 
vami, pričom dokáže 
automaticky spomaliť aj 
zabrzdiť. Rovnako  
ako adaptívny  
tempomat, aj systém  
Front Assist využíva radar  
v prednom nárazníku.

ASISTENT PRI CÚVANÍ
Tento pomocník sa dodáva 
ako súčasť systému 
detekcie mŕtveho uhla 
Blind Spot Detect. Používa 
rovnaké radarové senzory 
a pomáha bezpečne 
vycúvať z neprehľadného 
parkovacieho miesta.

BLIND SPOT DETECT 
Pomocou radarových senzorov v zadnom 
nárazníku monitoruje mŕtvy uhol za 
automobilom a vedľa neho. Na základe 
vzdialenosti a rýchlosti okolitých 
automobilov upozorňuje vodiča 
a predchádza nepríjemným situáciám.

PARK DISTANCE CONTROL 
FABIA teraz umožňuje ešte 
jednoduchšie a bezpečnejšie 
parkovanie vďaka parkovacím 
senzorom v prednom a zadnom 
nárazníku, ktoré merajú vzdialenosť 
automobilu od prekážok.

PARKOVACIA KAMERA 
Vychutnajte si ľahšie 
parkovanie a vybavte svoje 
vozidlo zadnou kamerou 
umiestnenou vo veku 
batožinového priestoru. 
Kamera sleduje priestor za 
vozidlom a vyznačuje jazdnú 
dráhu podľa šírky vozidla.
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BEZPEČNOSŤ NIE JE 
MOŽNOSŤ VOĽBY

PREDNÉ AIRBAGY
Airbag vodiča je uložený vo 
volante, airbag spolujazdca 
sa nachádza v prístrojovej 
doske. Ak je na prednom 
sedadle namontovaná 
detská sedačka, dá sa 
jednoducho deaktivovať. 

HLAVOVÉ AIRBAGY
Keď sa hlavové airbagy 
aktivujú, vytvoria stenu, ktorá 
chráni cestujúcich na predných 
a zadných sedadlách pred 
zranením hlavy.

BOČNÉ AIRBAGY
Tieto airbagy vpredu chránia 
panvu a hrudník cestujúcich  
v prípade bočného nárazu.

V extrémnych situáciách, keď vodič nedokáže 
aktívne ovplyvniť výsledok kolízie, prevezmú 
kontrolu pasívne bezpečnostné prvky automobilu 
– napríklad airbagy. V novom modeli FABIA vás 
chráni šesť airbagov, ktoré sú dodávané ako 
štandardná výbava.



VÝKON
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KESSY/EASY START
Automobil môže byť vybavený 
systémom KESSY (Keyless 
Entry, Start and exit System) 
alebo jednoduchšou verziou 
s názvom Easy Start. Tlačidlo 
Start/Stop na naštartovanie  
a vypnutie motora bez kľúča je 
umiestnené na stĺpiku riadenia.

PREVODOVKA
V závislosti od motorov 

môže byť automobil 
vybavený manuálnou 

prevodovkou alebo 
automatickou 

prevodovkou DSG 
(Direct Shift Gearbox).

MOTOR
V našej ponuke nájdete 
3-valcové benzínové motory 
s MPI alebo TSI technológiou. 
Môžete si vybrať 44 kW,  
55 kW, 70 kW alebo 81 kW.

Nemusíte si vyberať medzi dynamikou 
a úspornosťou. Všetky modely FABIA 
ponúkajú svižnosť, ako aj výnimočne 
nízku spotrebu a emisie. Ak máte  
v pláne aj dlhé trasy, temperamentný TSI 
motor je pre vás to pravé.

PRIATEĽSKÝ 
K VÝKONU, 
PRIATEĽSKÝ  
K VAŠEJ 
PEŇAŽENKE



MONTE
    CARLO 



Keď spojíte ducha legendárnych pretekov Rallye Monte Carlo  
s vycibreným štýlom slávneho kniežatstva, dostanete vzrušujúci 
model ŠKODA FABIA MONTE CARLO. Exteriér aj interiér 
automobilu je charakteristický množstvom čiernych prvkov, 
ktoré mu dodávajú jedinečný štýl a dravý výraz. Je čas vložiť  
do toho všetko.

VSTÚPTE DO 
EXKLUZÍVNEHO KLUBU
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EXTERIÉR
Medzi charakteristické čierne 
prvky patria kryty vonkajších 
spätných zrkadiel, mriežka 
predného chladiča, spojler  
na prednom nárazníku, plastové 
prahové lišty, strešný spojler  
a zadný difúzor. Štandardom sú 
aj 16" čierne disky z ľahkej zliatiny 
ITALIA. Voliteľným doplnkom 
je čierna strecha (výhradne pre 
verziu hatchback). Výrazný vzhľad 
automobilu podčiarkujú 17" disky 
TORINO alebo 18" disky z ľahkej 
zliatiny VEGA.

INTERIÉR
Verzia Monte Carlo obsahuje 

prvky ako športový volant 
v čiernej perforovanej koži, 

športové predné sedadlá, 
čalúnenie v kombinácii 

červenej a čiernej látky a kože 
v karbónovom vzhľade, čierne 
stĺpiky a čierny strop. Interiér 

je ozvláštnený červeným 
lemovaním a karbónovými 

alebo voliteľnými dekoráciami 
v odtieni Cherry Red.

Pouličná párty alebo nákupy, dynamický 
dizajn a štýlové čierne detaily robia 
model FABIA MONTE CARLO ideálnym 
spoločníkom na každú príležitosť.

BUĎTE VŠADE 
VÍŤAZOM



BLACK
    EDITION



FABIA BLACK EDITION túto pozoruhodnú farbu 
nielen ponúka, ale berie si ju za svoju. Tmavé, delikátne 
motívy sa nachádzajú aj vnútri. Automobil ponúka 
multifunkčný športový volant v čiernej perforovanej 
koži v odtieni Piano Black a čierny strop. V interiéri 
zaujmú športové predné sedadlá a červené prešívanie.

ČIERNA JE  
NOVÁ ČIERNA 
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TAJOMSTVO MÁ  
SVOJU VLASTNÚ FARBU 

Či je to štíhly strešný spojler, originálne logo 
Black Edition alebo rovnako enigmatické kolesá, 
FABIA BLACK EDITION ukazuje svoj štýl bez 
toho, aby sa predvádzala.

MAGIC BLACK
Automobil je dostupný 

výhradne v prevedení 
metalickej farby Magic 

Black. Prirodzene, čierna je 
aj mriežka chladiča.

LOGO
Potvrďte svoj status vodiča 
prostredníctvom loga Black 
Edition na B-stĺpikoch.

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Obe verzie, hatchback aj combi, obsahujú 
aerodynamicky navrhnutý strešný spojler  
a športový podvozok. Športový vzhľad automobilu 
podčiarkujú 17" disky z ľahkej zliatiny TORINO.



SCOUTLINE
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ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
Verzia ScoutLine obsahuje okrem iného 
aj strieborné doplnky vpredu a strieborný 
zadný difúzor. Strešný nosič zvyšuje 
praktickosť automobilu.

EXTERIÉR
Olemovania oblúkov kolies vpredu a vzadu 

a prahové lišty v čiernej farbe zvýrazňujú 
jedinečnosť automobilu a jeho terénny 

charakter. Pri nepriaznivých poveternostných 
podmienkach oceníte hmlové svetlá, ktoré 
patria do štandardnej výbavy automobilu. 

Výrazný vzhľad podčiarkujú 17" disky z ľahkej 
zliatiny BRAGA.

POZNAJTE  
NEPOZNANÉ
Nájdite si nové výzvy. Vyskúšajte rôzne športové aktivity. Vydajte sa 
na neznáme cesty. FABIA COMBI SCOUTLINE je automobil vybavený 
na dobrodružstvo. Výrazné príslušenstvo karosérie prepožičiava verzii 
ScoutLine robustný outdoorový vzhľad. Napomáha tiež ochrane karosérie 
pred odletujúcimi kamienkami pri jazde mimo spevnených ciest.



PRISPÔSOBENIE
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Štandardná výbava Active zahŕňa chrómovanú prednú mriežku chladiča, 
vonkajšie elektricky nastaviteľné spätné zrkadlá vo farbe karosérie, 
tónované sklá, LED denné svietenie, manuálnu klimatizáciu, elektricky 
ovládané predné okná, centrálne uzamykanie a ďalšiu výbavu.

Štandardná výbava Ambition obsahuje rádio SWING, predné hmlové svetlomety, 
kožený multifunkčný volant, výškovo nastaviteľné predné sedadlá, dáždnik pod 
sedadlom spolujazdca, priečinok na slnečné okuliare a ďalšiu výbavu.

ACTIVE AMBITION

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Dekor Basket Narbe Grey
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION MODRÝ
Dekor Light Brushed
Látkové čalúnenie

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Dekor Basket Narbe Grey
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION MODRÝ
Dekor Light Brushed
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION SIVÝ
Dekor Light Brushed
Látkové čalúnenie

INTERIÉR AMBITION SIVÝ
Dekor Basket Narbe Black
Látkové čalúnenie
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Štandardná výbava Style zahŕňa automatickú klimatizáciu, rádio SWING PLUS, 
ŠKODA Surround systém, bezkľúčové štartovanie EASY START, tempomat, vyhrievané 
predné sedadlá a ďalšiu výbavu.

STYLE

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekor Beige Brushed
Látkové čalúnenie/Suedia

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Dark Brushed
Látkové čalúnenie/Suedia

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekor Piano Black
Látkové čalúnenie/Suedia

Exkluzívne športové sedadlá v špeciálnom prevedení, multifunkčný volant,  
výplň dverí s červeným prešívaním, čierny strop, kovové kryty pedálov  
a športový podvozok podčiarkujú dynamický charakter vášho automobilu.  
Balík Dynamic je dostupný pre verzie Ambition a Style ako doplnková výbava.

BALÍK  
DYNAMIC

INTERIÉR DYNAMIC ČIERNY
Dekor Cherry Red
Látkové čalúnenie/Suedia

INTERIÉR DYNAMIC ČIERNY
Dekor Dark Brushed
Látkové čalúnenie/Suedia

INTERIÉR STYLE ČIERNY
Dekor Beige Brushed
Látkové čalúnenie/Suedia

INTERIÉR STYLE BÉŽOVÝ
Dekor Beige Brushed
Látkové čalúnenie/Suedia

INTERIÉR DYNAMIC ČIERNY
Dekor Cherry Red
Látkové čalúnenie/Suedia
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Modrá látka Ambition Čierna látka/Suedia Style
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ČALÚNENIE
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DISKY

Disky z ľahkej zliatiny 17" CAMELOT Disky z ľahkej zliatiny 17" SAVIO Čierne disky z ľahkej zliatiny 16" VIGO

Oceľové disky 15" s krytmi kolies COSTA

Biele disky z ľahkej zliatiny 16" VIGO

Disky z ľahkej zliatiny 15" CYGNUS Oceľové disky 15" s krytmi kolies DENTRO Oceľové disky 14" s krytmi kolies FLAIR

Disky z ľahkej zliatiny 16" EVORA

Červené disky z ľahkej zliatiny 16" VIGO Disky z ľahkej zliatiny 15" MATONE

Strieborné disky z ľahkej zliatiny 16" VIGO Čierne disky z ľahkej zliatiny 18" VEGA



PRÍSLUŠENSTVO
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VYRÁBA ŠKODA, 
NAVRHUJETE VY
Príslušenstvo nie je len módna hračka. S Originálnym 
príslušenstvom ŠKODA môžete svoj automobil 
transformovať tak, aby ste zvýraznili jeho praktickosť, 
bezpečnosť alebo ho prispôsobili konkrétnemu účelu  
a svojim potrebám.

SMART HOLDER – DRŽIAK NA MULTIMÉDIÁ 
Cestujúci na zadných sedadlách určite ocenia 
držiak na externé multimediálne zariadenie, ktorý 
sa upevňuje na opierky hlavy predných sedadiel.

SMART HOLDER – HÁČIK
Kabelky a batohy nemusia zaberať miesto na zadných 
sedadlách. Zaveste ich na inteligentný držiak, ktorý 
sa upevňuje na opierky hlavy predných sedadiel.

POŤAH NA OCHRANU SEDADIEL
Určite využijete a oceníte poťah na 

ochranu zadných sedadiel, vďaka 
ktorému budú obavy o čistotu 
vášho automobilu minulosťou. 

Poťah má dostatočnú veľkosť na 
to, aby zakryl celú plochu zadných 
sedadiel a chránil ich pred chlpmi 
či špinou, ktorú so sebou prináša 

prevážanie zvierat.

LTE CARSTICK
Zariadenie LTE CarStick 

poskytuje rýchle a spoľahlivé 
pripojenie na internet. Vďaka 

zariadeniu CarStick  
s technológiou LTE pohodlne 

nájdete najbližšiu čerpaciu 
stanicu, rezervujete hotelovú 

izbu alebo odpoviete na 
urgentný e-mail počas cesty.

SMART HOLDER – 
VEŠIAK NA SAKO
Vešiak na oblečenie, 
napríklad na vaše sako, 
sa dá jednoducho 
pripevniť na opierku 
hlavy predného sedadla.
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DISKY

OZDOBNÉ KRYTY VENTILOV
S krytmi ventilov s logom ŠKODA bude 
váš automobil vyzerať štýlovo do toho 
najmenšieho detailu.

STAROSTLIVOSŤ O KOLESÁ  
A STYLE PACK

OBALY NA KOLESÁ
Táto súprava 
vysokokvalitných 
polyesterových obalov 
na kolesá vám umožní 
jednoduchú manipuláciu  
a prenášanie.

KRYTY VENTILOV
V našej ponuke nájdete aj dekoratívne 
kryty na kolesá s bezpečnostnými 
skrutkami aj bez nich.

Kolesá auta sú ako topánky. Bez ohľadu na to, či sú „topánky“ 
vášho automobilu ŠKODA štýlové, športovo ladené alebo čisto 
funkčné, náš balíček STAROSTLIVOSŤ O KOLESÁ A STYLE 
PACK ponúka pestrú paletu doplnkov, vďaka ktorým budú 
kolesá vášho auta ešte príťažlivejšie a výnimočnejšie!

Antracitové disky z ľahkej zliatiny 17" BRAGA Lesklé strieborné disky z ľahkej zliatiny 17" TORINO

Antracitové metalizované disky z ľahkej 
zliatiny 17" CAPRICORNUS, leštené

Platinové matné disky z ľahkej zliatiny  
17" BLADE, leštené

Čierne metalizované disky z ľahkej zliatiny 
17" RAY, leštené

Lesklé čierne disky z ľahkej zliatiny 15" DENEB
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ŠKODA GARANCIA MOBILITY
Niekedy sa môžu vyskytnúť neočakávané okolnosti  
a v prípade nepravdepodobnej poruchy budete možno 
potrebovať asistenciu. ŠKODA Garancia Mobility vám 
poskytuje istotu, že dorazíte do svojho cieľa, dokonca 
aj v prípade poruchy vášho automobilu. V prípade 
poruchy vášho automobilu môžete privolať našu cestnú 
asistenčnú službu ŠKODA Assistance, ktorá vám 
poskytne najlepšie možné poradenstvo a profesionálnu 
pomoc. Je v prevádzke 24 hodín denne, 365 dní v roku.
ŠKODA Assistance vám poskytne nasledujúce služby*:
  Pomoc cez telefón.
  Pomoc pri poruche priamo na mieste.
  Odťahovú službu do najbližšieho partnerského servisu 

ŠKODA vrátane prepravy cestujúcich, pokiaľ nie je 
možné poruchu odstrániť na mieste.

  Prioritnú opravu vášho automobilu u servisných 
partnerov ŠKODA.

  Pokiaľ nie je možné opraviť automobil v deň poruchy, 
servisný partner ŠKODA alebo ŠKODA Assistance vám 
poskytne nasledujúce možnosti:

   a) náhradný automobil na max. tri dni
   b) hotel pre cestujúcich na jednu noc
   c) alternatívnu prepravu (vlak alebo autobus,  

alebo taxi v rámci mesta)

*  Všetky tieto služby sú poskytované zadarmo. 
Špecifický rozsah služieb na miestnom trhu 
definuje importér.

PRODUKTY ŠKODA CARE
Keďže ŠKODA chce stáť po vašom boku ešte veľa rokov potom, ako 
si kúpite automobil, a tak vám pomáhať vo všetkých situáciách, ktoré 
sa môžu vyskytnúť počas života vášho automobilu, vytvorili sme pre 
vás produkty ŠKODA Care. Produkty ŠKODA Care vás udržia v pohybe, 
poskytnú vám maximálny komfort, bezpečnosť a kvalitu za dobrú cenu.

BALÍKY ŠKODA SERVIS A ÚDRŽBA
Servisné balíky a balíky údržby ŠKODA sú navrhnuté 
špeciálne pre zákazníkov, ktorí chcú udržiavať svoj 
automobil vo výbornej kondícii a bez najmenšej chybičky 
presne ako v deň, keď si ho kúpili. Je to výborný spôsob, 
ako zabezpečiť, aby váš automobil ŠKODA bežal hladko 
a bezpečne, ale zároveň vám pomôže investovať do jeho 
budúcej hodnoty a ochráni vás pred neočakávanými 
nákladmi a infláciou. Servisné balíky a balíky údržby 
ŠKODA používajú iba Originálne náhradné diely ŠKODA  
a služby školených technikov ŠKODA, aby ste mali istotu, 
že je váš automobil v rukách profesionálov.

ŠKODA POISTENIE
Nikto nepozná váš automobil ŠKODA tak dobre ako tí, 
ktorí ho vyrobili, a práve preto vám vieme ponúknuť to 
najlepšie krytie pre vás a váš automobil. ŠKODA Poistenie 
je členom skupiny značkových produktov ŠKODA 
AUTO. Ide o komplexné poistenie automobilu, ktoré 
poskytuje svojim klientom ešte väčší komfort v prípade 
neočakávaných udalostí.

ŠKODA PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
Kľúčovým dôvodom, prečo by ste sa mali rozhodnúť pre 
automobil ŠKODA, je kvalita a spoľahlivosť. Tie neplatia 
iba pre nové automobily ŠKODA, ale aj pre servis ŠKODA. 
Predĺžte svoje potešenie z jazdy z dvoch na päť rokov alebo 
150 000 km vďaka Predĺženej záruke ŠKODA a chráňte sa 
tak pred neočakávanými nákladmi na opravy. 
Vaše výhody so ŠKODA Predĺženou zárukou:
  Čakajte nečakané. Predĺžená záruka ŠKODA je podobná 

dvojročnej záruke od výrobcu. Všetky opravy vykonávajú 
výhradne servisní partneri ŠKODA.

  Máte istotu, že budú použité najnovšie technické 
informácie a postupy.

  Rovnako zaručujeme, že pri opravách budú použité iba 
Originálne diely ŠKODA.

  Pri výkupe vášho automobilu môžete očakávať vyššie 
ohodnotenie.
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1,0 MPI/55 kW  
(75 k) 5° MP

1,0 TSI/70 kW  
(95 k) 5° MP

1,0 TSI/81 kW  
(110 k) 6° MP

1,0 TSI/81 kW  
(110 k) 7° AP DSG

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY

Dĺžka/šírka/výška (mm) 3 997/1 732/1 467 3 997/1 732/1 467 3 997/1 732/1 467 3 997/1 732/1 467

Rázvor (mm) 2 470 2 470 2 470 2 470

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1 463/1 457 1 457/1 451 1 457/1 451 1 457/1 451

Stopový priemer otáčania (m) 9,8 9,8 9,8 9,8

Objem palivovej nádrže (l) 45 45 45 45

Objem batožinového priestoru

Štandardné sedadlá/sklopené operadlá (l) 330/1 150 330/1 150 330/1 150 330/1 150

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť v štandardnej verzii s vodičom (75 kg) 1 086 – 1 191 1 121 – 1 226 1 132 – 1 237 1 165 – 1 270

Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg) 530 530 530 530

Celková hmotnosť 1 541 1 576 1 587 1 620

Hmotnosť nebrzdeného prívesu 540 560 560 580

Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (maximálna) 800 1 000 1 100 1 100

MOTORY

Druh
pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies 

zážihový motor s viacbodovým  
vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor  
s priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor  
s priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor  
s priamym vstrekovaním paliva

Zdvihový objem (cm3)/počet valcov 999/3 999/3 999/3 999/3

Max. výkon (kW pri 1/min.) 55 pri 6 200 70 pri 5 000 – 5 500 81 pri 5 000 – 5 500 81 pri 5 000 – 5 500

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.) 95 pri 3 000 – 4 300 160 pri 1 800 – 3 500 200 pri 2 000 – 3 500 200 pri 2 000 – 3 500

POHÁŇACIA SÚSTAVA

Spojka hydraulicky ovládaná jednokotúčová hydraulicky ovládaná jednokotúčová hydraulicky ovládaná jednokotúčová
dve súosové spojky,  
elektrohydraulicky ovládané

Prevodovka mechanická 5-stupňová mechanická 5-stupňová mechanická 6-stupňová automatická 7-stupňová DSG

VÝKON AUTOMOBILU

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 14,9 10,8 9,6 10,1

Maximálna rýchlosť (km/h) 168 184 195 194

SPOTREBA PALIVA (CYKLUS – EÚ)

Mesto (l/100 km) 5,9*/6,0 5,3*/5,5/5,6** 5,5*/5,6/5,9** 5,2*/5,3/5,5**

Mimo mesta (l/100 km) 4,2*/4,3 4,0*/4,1/4,2** 4,0*/4,2/4,4** 4,2*/4,3/4,4**

Kombinovaná (l/100 km) 4,8*/4,9 4,6*/4,6/4,8** 4,6*/4,7/4,9** 4,6*/4,7/4,8**

Emisie CO2 (g/km) 110*/111 104*/106/109** 105*/107/113** 105*/106/110**

Palivo benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95

ĎALŠIE ÚDAJE  

Karoséria Podvozok

Druh 5-dverová, 5-miestna s 2 oddelenými časťami Predná náprava
typ McPherson so spodnými trojuholníkovými  
ramenami a skrutkovým stabilizátorom

Svetlá výška (mm) 133 Zadná náprava kľuková s vlečnými ramenami

Svetlá výška s paketom na zlé cesty (mm) 141 Brzdová sústava
kvapalinová dvojokruhová, diagonálne prepojená  
s podtlakovým posilňovačom

Súčiniteľ odporu vzduchu CX 0,327 – 0,335 podľa motorizácie - predné brzdy
kotúčové brzdy s vnútorným chladením  
a jednopiestovým plávajúcim strmeňom

Vnútorné rozmery - zadné brzdy
bubnové, prípadne kotúčové brzdy  
v závislosti od motorizácie

Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 401/1 386 Riadenie
hrebeňové priamočinné  
s elektromechanickým posilňovačom

Efektívna výška na hlavu vpredu/vzadu (mm) 1 021/963 Kolesá 5 J × 14"

Pneumatiky 175/70 R 14

TECHNICKÉ ÚDAJE
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 * Platí pre vozidlá s pneumatikami s nízkym valivým odporom.
 **   Platí pre vozidlá s 18" diskami.
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1,0 MPI/55 kW
(75 k) 5° MP

1,0 TSI/70 kW
(95 k) 5° MP

1,0 TSI/81 kW
(110 k) 6° MP

1,0 TSI/81 kW
(110 k) 7° AP DSG

ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY

Dĺžka/šírka/výška (mm) 4 262/1 732/1 488*** 4 262/1 732/1 488*** 4 262 /1 732/1 488*** 4 262/1 732/1 488***

Rázvor (mm) 2 470 2 470 2 470 2 470

Rozchod kolies vpredu/vzadu (mm) 1 463/1 457 1 463/1 457 1 457/1 451 1 457/1 451

Stopový priemer otáčania (m) 9,8 9,8 9,8 9,8

Objem palivovej nádrže (l) 45 45 45 45

Objem batožinového priestoru

Štandardné sedadlá/sklopené operadlá a sedák (l) 530/1 395 530/1 395 530/1 395 530/1 395

Hmotnosť

Pohotovostná hmotnosť v štandardnej verzii s vodičom (75 kg) 1 106 – 1 211 1 141 – 1 246 1 152 – 1 257 1 185 – 1 290

Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg) 530 530 530 530

Celková hmotnosť 1 561 1 596 1 607 1 640

Hmotnosť nebrzdeného prívesu 550 570 570 590

Hmotnosť brzdeného prívesu  pri 12 % stúpaní (maximálna) 800 1 000 1 100 1 100

MOTORY

Druh
pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies pohon predných kolies 

zážihový motor s viacbodovým  
vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor  
s priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor  
s priamym vstrekovaním paliva

zážihový preplňovaný motor  
s priamym vstrekovaním paliva

Zdvihový objem (cm3)/počet valcov 999/3 999/3 999/3 999/3

Max. výkon (kW pri 1/min.) 55 pri 6 200 70 pri 5 000 – 5 500 81 pri 5 000 – 5 500 81 pri 5 000 – 5 500

Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.) 95 pri 3 000 – 4 300 160 pri 1 800 – 3 500 200 pri 2 000 – 3 500 200 pri 2 000 – 3 500

POHÁŇACIA SÚSTAVA

Spojka hydraulicky ovládaná jednokotúčová hydraulicky ovládaná jednokotúčová hydraulicky ovládaná jednokotúčová
dve súosové spojky, elektrohydra
ulicky ovládané

Prevodovka mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 6stupňová automatická 7stupňová DSG

VÝKON AUTOMOBILU

Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s) 15,2 10,9 9,7 10,2

Maximálna rýchlosť (km/h) 169 185 196 195

SPOTREBA PALIVA (CYKLUS – EÚ)

Mesto (l/100 km) 5,9*/6,0 5,3*/5,4 5,5*/5,6 5,5*/5,7

Mimo mesta (l/100 km) 4,2*/4,2 4,0*/4,1 4,0*/4,1 4,3*/4,3

Kombinovaná (l/100 km) 4,8*/4,9 4,5*/4,6 4,6*/4,7 4,7*/4,8

Emisie CO2 (g/km) 110*/111 103*/105 105*/107 108*/110

Palivo benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95
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TECHNICKÉ ÚDAJE  
– FABIA COMBI

 * Platí pre vozidlá s pneumatikami s nízkym valivým odporom.
 ***   Výška vrátane strešného nosiča (21 mm).

ĎALŠIE ÚDAJE  

Karoséria Podvozok

Druh 5-dverová, 5-miestna s 2 oddelenými časťami Predná náprava
typ McPherson so spodnými trojuholníkovými  
ramenami a skrutkovým stabilizátorom

Svetlá výška (mm) 135 Zadná náprava kľuková s vlečnými ramenami

Svetlá výška s paketom na zlé cesty (mm) 143 Brzdová sústava
kvapalinová dvojokruhová, diagonálne prepojená  
s podtlakovým posilňovačom

Súčiniteľ odporu vzduchu Cx 0,324 – 0,330 v závislosti od motorizácie - predné brzdy
kotúčové brzdy s vnútorným chladením  
a jednopiestovým plávajúcim strmeňom

Vnútorné rozmery - zadné brzdy
bubnové, prípadne kotúčové brzdy  
v závislosti od motorizácie

Šírka priestoru vpredu/vzadu (mm) 1 401/1 386 Riadenie
hrebeňové priamočinné  
s elektromechanickým posilňovačom

Efektívna výška na hlavu vpredu/vzadu (mm) 1 021/967 Kolesá 5 J × 14"

Pneumatiky 175/70 R 14


