CENNÍK
ŠKODA FABIA
MONTE CARLO

SERVIS
5 rokov

FABIA HATCHBACK

MONTE CARLO

Komb. spotreba
[l/100 km]

MOTORIZÁCIA

Komb. emisie CO2
[g/km]

1.0 MPI 55 kW (75 k) 5° MP*

5,3 – 6,2

121 – 140

1.0 TSI 70 kWSERVIS
(95 k) 5° MP

5,1 – 6,0

117 – 136

1.0 TSI 81 kW (110 k) 6° MP*

4,9 – 6,2

112 – 141

14 740 €

1.0 TSI 81 kW (110 k) 7° AP*

5,4 – 6,5

121 – 148

16 440 €

5 rokov

PAKET PLUS
grátis

FABIA COMBI

1.0 MPI 55 kW (75 k) 5° MP*

5,3 – 6,2

121 – 140

1.0 TSI 70 kW (95 k) 5° MP

5,1 – 6,0

117 – 136

1.0 TSI 81 kW
(110 k) 6° MP*
FINANCOVANIE

4,9 – 6,2

112 – 141

PAKET PLUS
grátis
5,4 – 6,5

MONTE CARLO

SERVIS
121 –
5 rokov

148

13 940 €
14 950 €
ZÁRUKA
5 rokov

5 ROKOV POHODY:
ZÁRUKA
5 rokov

SERVIS
5 rokov

FINANCOVANIE
úrok 0 %

PAKET PLUS
grátis

alebo

ZIMNÉ
komplety

www.skoda-auto.sk
ZIMNÉ

PAKET PLUS
grátis

ZÁRUKA

13 290 €
14 300 €

FINANCOVANIE
úrok 0 %

SERVIS
5 rokov

úrok 0 %
1.0 TSI 81 kW
(110 k) 7° AP*

PAKET PLUS
grátis

FINANCOVANIE
úrok 0 %

ORIGINÁLNE
PRÍSLUŠENSTVO

15 390 €
17 090 €

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
MONTE CARLO
Interiér Monte Carlo – kombinácia látka/koža a dekoračné obloženie Black Cube
Disky ITALIA z ľahkej zliatiny čierne 6J × 16" (215/45)

Exteriérové prvky v čiernom vyhotovení (predný spojler, zadný difúzor, rámik
masky chladiča, kryty spätných zrkadiel)

ESC vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, RBS, TPM, XDS+,
multikolíznej brzdy a funkcie Prefill

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou

Signalizácia nezapnutého pásu na predných a zadných sedadlách

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

Start&Stop systém a rekuperácia brzdnej energie

CLIMATRONIC – automatická klimatizácia s kombinovaným filtrom a senzorom
vlhkosti

Chrompaket

Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmavovaním

Odkladacie kapsy na zadnej strane predných sedadiel

Halogénové svetlomety s LED denným svietením
LED zadné svetlá
Rádio SWING PLUS (6,5" farebný dotykový displej, SD slot, USB, Bluetooth
a ovládanie telefónu na displeji rádia)
Soundpaket ŠKODA Surround so 6 reproduktormi (4 vpredu a 2 vzadu)
SmartLink+
Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá
Lakťová opierka vpredu
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)
Predné hmlové svetlomety
Osvetlenie stredovej konzoly
SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B‑stĺpika
Parkovacie senzory vzadu
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
Trojramenný športový multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu
Športový podvozok
Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača
Nástupné lišty vpredu s logom Monte Carlo
Plaketka Monte Carlo na B-stĺpiku
Spojler zadného veka vo farbe vozidla

Ozdobné kryty pedálov

Obmedzovač rýchlosti
Odkladacia schránka v batožinovom priestore, vľavo
Sieťky na bočnej strane predných sedadiel
Strešný nosič čierny (len pre Combi)
Zadné kotúčové brzdy (nie pre 1.0 MPI)
Zadný stierač s ostrekovačom
Príprava na uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných sedadlách systémom
ISOFIX a pásom TopTether
Súprava na opravu pneumatík (kompresor na 12 V + fľaša s náplňou)
Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné 60:40 (len pre Hatchback)
Zadné sedadlo a operadlo delené a sklopné 60:40 (len pre Combi)
Dáždnik pod sedadlom spolujazdca
Funkčný paket (háčiky na tašky a priehradka v batožinovom priestore, dve čítacie
lampičky vpredu a vnútorné svetlá vzadu, 4 sklopné stropné madlá s 2 háčikmi,
make‑up zrkadlá na strane vodiča a spolujazdca, slnečná clona na strane
spolujazdca s varovným štítkom airbagu, zásuvka 12 V v batožinovom priestore –
Combi, osvetlená odkladacia schránka spolujazdca + veko s brzdou)
Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km
(platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu
kilometrov)
ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle,
chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria,
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, požičanie
náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

MONTE
CARLO

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
AKČNÝ PAKET
Monte Carlo Plus
v hodnote 1 441 €

> Full LED svetlomety s LED denným svietením a predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou
> BLIND SPOT DETECT a REAR TRAFFIC ALERT
> FRONT ASSIST

WSJ

599

BEZPEČNOSŤ
Asistent rozjazdu do kopca (pre DSG v sérii)

UG1

95

FRONT ASSIST – upozorňuje na nebezpečenstvo kolízie, prípadne sa jej snaží zabrániť brzdením

6K2

290

Asistent rozpoznania únavy

EM1

43

Full LED svetlomety s LED denným svietením a predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou (nie s PW2)

PK9

785

Predné hmlové svetlomety s CORNER funkciou (nie s PK9)

PW2

106

EASY LIGHT ASSIST – svetelný senzor (Comming/Leaving Home)

PR1

36

LIGHT AND RAIN ASSIST – dažďový a svetelný senzor (Tunnell Light + Comming/Leaving Home), vnútorné spätné zrkadlo s automatickým
stmavovaním

PR4

194

LIGHT ASSIST – asistent diaľkových svetiel

PR6

319

BLIND SPOT DETECT a REAR TRAFFIC ALERT

7Y8

380

FUNKČNOSŤ
Fajčiarsky paket (popolník vpredu a zapaľovač)

PKD

28

Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov

8X8

133

9T1

29

PG5/PG6

705

Dekoračné obloženie červené – Cherry

7TM

45

Športové sedadlá čierne (nie je možné s 7TM)

PSM

0

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla
Panoramatická sklenená strecha (bez schránky na okuliare) pre Hatchback/Combi

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

DISKY/PNEUMATIKY
Disky TORINO z ľahkej zliatiny čierne 7J × 17" (215/40)

PJZ

287

Disky VEGA z ľahkej zliatiny čierne 7J × 18" (215/35)

PJ0

594

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez Tyre Fit)

PJA

95

www.skoda-auto.sk

MONTE
CARLO

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
KOMFORT
Parkovacie senzory vpredu a vzadu

7X2

319

Parkovacia kamera s ostrekovačom

KA1

272

Tempomat

8T6

150

Adaptívny tempomat vrátane FRONT ASSIST (možné len pre TSI motory)

PLI

678

SIMPLY CLEVER paket – sieťový program, pružná odkladacia schránka v batožinovom priestore, držiak na telefón, odpadkový kôš, pre Combi
navyše obojstranný koberec a LED lampička v batožinovom priestore (Hatchback/Combi)

PSI

112/133

SIMPLY CLEVER paket (fajčiarske prevedenie) – sieťový program, pružná odkladacia schránka v batožinovom priestore, popolník a zapaľovač,
odpadkový kôš, pre Combi navyše obojstranný koberec a LED lampička v batožinovom priestore (Hatchback/Combi)

PSJ

116/116

Kúrenie (bez klimatizácie)
Winter paket (vyhrievanie predných sedadiel a vyhrievané dýzy ostrekovačov čelného skla)

–

0

PWP

234

Deliaca sieť za zadnými sedadlami (len pre Combi)

3CB

107

Medzipodlaha v batožinovom priestore (len pre Combi)

PGN

138

PNA/PNB

603

RÁDIÁ/TELEFÓNY/NAVIGÁCIE
Navigačný systém AMUNDSEN (6,5" farebný dotykový displej, komfortné telefonovanie s Bluetooth, SD slot, USB, ovládanie telefónu
na displeji rádia, Soundpaket ŠKODA Surround so 6 reproduktormi (4 vpredu a 2 vzadu), online služby na 1 rok a mapový podklad Európy
na SD karte)
Hlasové ovládanie (len v kombinácii s PNA/PNB)

QH1

17

SmartLink+ a Media Command – ovládanie navigácie prostredníctvom tabletu alebo smartfónu (len v kombinácii s PNA/PNB)

9WX

78

2× USB slot na nabíjanie vzadu (len s PW7, nie je možné s PWP)

6E6

50

DAB – digitálny rádiopríjem

QV3

106

–

373

Alarm s vnútornými senzormi (Safe systém)

PDR

236

EASY START – bezkľúčové štartovanie

PD4

212

EASY START – bezkľúčové štartovanie a alarm s vnútornými senzormi (Safe systém)

PDS

448

Emergency Call + CareConnect na 3 roky

ZABEZPEČENIE VOZIDLA

KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie

PD7

397

KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie a alarm s vnútornými senzormi (Safe systém)

PDT

633

OSTATNÉ
Biela Candy, biela Laser, červená Corrida a sivá Steel

*SPE

0

Metalické farby

*MET

293

Červená Velvet

*FLT

648

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km

EA4



Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km

EA9

212

SERVISNÉ BALÍČKY

BASIC

COMPLETE

PROFESIONAL

Servis 5 rokov/75 000 km

666

1 374

1 530

Servis 5 rokov/100 000 km

828

1 812

2 136

Servis 5 rokov/150 000 km

1194

2 574

3 114

● základná výbava

– nie je v ponuke

MP – manuálna prevodovka

AP – automatická prevodovka DSG

Motory TSI na splnenie limitov emisného predpisu EU6AG využívajú systém GPF (Gasoline Particulate Filter) na zachytávanie a redukciu nespálených častíc.
* Dostupnosť po preverení u autorizovaných obchodníkov siete ŠKODA.
Výber rozmeru pneumatík/diskov podlieha od 1. 9. 2018 novému homologizačnému štandardu na meranie spotreby paliva a emisií tzv. WLTP (Worldwide Harmonized
Light Duty Vehicles Test Procedure). Na základe tohto merania sa nahrádza rozdelenie do tzv. „Tyre cluster“ novými kategóriami, čím sa mení riadenie zápisu alternatívnych
rozmerov pneumatík uvedených v Osvedčení o evidencii.
Bližšie informácie nájdete na stránkach www.skoda-auto.sk/Tyre alebo u vášho dílera.

www.skoda-auto.sk

POZNÁMKY

Hodnoty emisií a spotrieb pri nových vozidlách sú zisťované podľa nového homologizačného
štandardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure). Viac sa o WLTP
dozviete na našej webovej stránke http://www.skoda-auto.sk/wltp.

Váš autorizovaný partner značky ŠKODA:

Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH. Doplnková výbava zna‑
mená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu. Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kom‑
binovateľnosť konzultujte s autorizovaným predajcom značky ŠKODA. Spoločnosť ŠKODA AUTO
Slovensko, s. r. o., si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia.
Všetky obrázky sú ilustračné.
Platný od 15. 4. 2019 (MR 2019)

www.skoda-auto.sk

Spoločnosť ŠKODA AUTO sa usiluje o zodpovedný, trvale udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

