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EN BIL FULL MED VALMÖJLIGHETER
De val vi gör avslöjar något om vem vi är.
Val kan vara svåra att fatta. De kan vara
lätta. Men ingenstans är de mer rätt än i en
ŠKODA FABIA.
Nya FABIA är valet för dig som vill ha en bil
med det lilla extra. Med ColourConcept
kan du uttrycka din egen personlighet
genom din bil med många möjliga kombinationer av tak- och karossfärg.
De nya LED-strålkastarna visar vägen,
och visar också vårt fokus på den senaste
tekniken.

Med FABIAs kompakta mått är den smidig
i stadstrafik och rymlig nog på insidan för
att transportera både personer och föremål. Som alltid gör genialiska Simply
Clever-lösningar FABIA till en av de smartaste valen på fyra hjul.
FABIA är ännu ett exempel på vår filosofi
att tillverka vackert designade bilar, med
lika stor fokus på körglädje som det var när
vi en gång började.
Det är Simply Clever. Det är ŠKODA.

EXTERIÖR
DESIGN
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I BLICKFÅNGET

Design

Omisskännlig. Oöverträfflig. Med en ny grill
och en ny design av den främre och av den
bakre stötfångaren, nya strålkastare som
erbjuder LED-strålkastare med AFS (Adaptive
Frontlight System) som tillval, kommer nya
FABIA att kungöra din ankomst vart du än
åker.

EXTERIÖR DESIGN
Nya FABIA utstrålar en fräsch,
elegant stil med en nydesignad
exteriör som understryker det
kristallinspirerade designspråket.
Strålkastarna, grillen och den
främre stötfångaren utgör en harmonisk helhet medan de skarpa
konturerna ger bilen vigör och
dynamik.
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KOMBIVERSION
Om du vill vara förberedd på allt som livet
kan erbjuda behöver
du inte leta längre än
till nya FABIA Combi.
Denna kompakta bil
med balanserade proportioner kombinerar
rymlighet med elegans
på ett uppfräschande
sätt.

DESIGN, STRÅLKASTARE
OCH DIMLJUS
ŠKODAs kristallinspirerade
designspråk framhäver sannerligen bilens strålkastare. Med
tillvalet LED-strålkastare inkluderas dimljus med kurvfunktion
och AFS (Adaptive Frontlight
System) vilken justerar ljusbilden utifrån omgivande förutsättningar (t.ex. städer, motorväg eller körning i regn).
All denna teknik erbjuder en
tryggare körning, presenterat i
en snygg utformning.
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VY BAKIFRÅN
De C-formade bakljusen har fått en mer
framträdande design. Tillsammans med
reflexerna i stötfångaren har design och
funktion fått gå hand i hand för en ökad
synlighet i trafiken.

Design

PANORAMATAK (TILLVAL)
Bilens attraktionskraft kan belysas av panoramaglastaket, som sträcker sig hela vägen från
vindrutan till takspoilern och ger dig en känsla
av frihet och ännu mer utrymme.

VÄRLDEN ÄR INTE SVART ELLER VIT,
DEN KAN VARA BÅDE OCH
Skapa en livfull design genom att välja den färgkombination som tilltalar
dig mest. ColorConcept erbjuder många varianter, allt för att FABIA ska
representera dig på bästa sätt.

LJUSDESIGN
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LJUS I MÖRKRET
Den sofistikerade ljusdesignen förbättrar både bilens känslomässiga
uttryck och din säkerhet, och gör nattliga resor mer behagliga. Den
bästa lösningen kommer med komplett LED-teknik utan att kompromissa med form och funktion. FABIA kommer i standardutförande
med halogenstrålkastare tillsammans med LED varselljus.
LED-STRÅLKASTARE (TILLVAL)
Varje ny FABIA kan skryta med strålkastare med iögonfallande rader av
LED-varselljus. LED-strålkastarna
omfattar även kurvljus.
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Design

LED-BAKLJUS OCH
REXLEXER
De välbekanta C-formade
bakljusen, som är ett
signum för ŠKODAs
design, går runt på sidan
av bilen och lyser upp
bilens profil. Bakljusen kan
även utrustas med LEDteknik (standard för
Monte Carlo). Reflexer i
stötfångaren är en nyhet
för FABIA vilket gör att
bilen syns ännu bättre i
mörkret.

INTERIÖR
DESIGN

DIN PRIVATA SFÄR
Stäng ute kaoset när du stänger dörren. Nya instrumentpaneldekorer, Simply Clever-lösningar och klädselval ser
till att du känner dig bekväm, samtidigt som du har full
kontroll.
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KÄNN DIG SOM
HEMMA

Nya FABIA erbjuder inte bara nya dekorer och klädslar, utan även
teknik och funktion, som du är van vid att ha tillgång till hemma.

Design

STIL OCH FUNKTION
Nya FABIA kommer med ett brett urval av
dekorer och klädslar med dekorativ söm. De
stilrena detaljerna åtföljs av perfekt funktionalitet. Instrumentbrädan med den nydesignade instrumentpanelen är praktiskt arrangerad
så att du kan orientera dig snabbt och lätt bakom ratten.

ANSLUTNINGS
MÖJLIGHETER
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ŠKODA CONNECT:
TA MED DIG
ONLINE-VÄRLDEN

PARKERINGSPOSITION
Få fram din bils exakta position på stora
parkeringsplatser var du än är genom att
visa adress, tid och datum för bilens
parkering i din mobiltelefon.

Anslutning

Håll dig uppkopplad, var du än befinner dig. Att alltid vara
online betyder inte bara att ha tillgång till underhållning och
information, utan även möjlighet till assistans när man är
i rörelse. ŠKODA CONNECT är din ingång till en värld av
obegränsade kommunikationsmöjligheter.

ŠKODA CONNECT (TILLVAL)
ŠKODA Connect består av två kategorier av tjänster. Medan
Infotainment Online ger information i realtid för till exempel
navigering fokuserar Care Connect på hjälp och säkerhet, och
ger möjlighet till fjärråtkomst och uppsikt över bilen (parkeringsposition). I Care Connect ingår även en assistanstjänst
och nödsamtal för alla tillfällen det behövs.

KÖRDATA
Information om din resa, som genomsnittsförbrukning, medelhastighet, körsträcka och restid lagras. Du kan se dina
personliga kördata och en översikt över
alla dina åkturer.
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NÖDSAMTAL
SOS-samtalet kopplas automatisk vid en
nödsituation när någon av krockkuddarna
har lösts ut. Nödsystemet kan även aktiveras manuellt genom att trycka på den röda
knappen i taket.

VÄDER
Få den senaste väderleksrapporten för din nuvarande position, resmål eller var som helst
med detaljerade prognoser
inklusive nederbörd och varningar.

TRAFIKINFORMATION ONLINE
Alltid den bästa körvägen:
Uppdaterad information ger dig en
perfekt översikt över varje resa. Den
låter dig även reagera på nya händelser som vägarbeten, olyckor
och trafikstockningar.

Anslutning

SMARTLINK+
(STANDARD FÖR STYLE
OCH MONTE CARLO)
Med SmartLink+ med stöd för
Mirrorlink®, Apple CarPlay,
Android Auto) ger bilens infotainmentsystem möjlighet att
på ett säkert sätt använda
telefonen under körning.
Dessutom är alla installerade
applikationer som är certifierade som säkra för bilar kompatibla med MirrorLink®,
Apple CarPlay eller Android
Auto. SmartLink+ låter dig
också skicka fordonsdata via
en kabel till din smarttelefon
som ger dig tillgång till intressant information om din resa,
som körekonomi, kördynamik
eller serviceinformation.
Besök vår hemsida för användningsvillkor och kompatibilitetsinformation för SmartLink+.

MYŠKODA-APPEN
Möt Paul, MyŠKODA-appens interaktiva assistent (för
Android- och
iOS-system), som kan hjälpa till i
olika dagliga situationer. Du kan
använda honom för att få information om din bil eller för att få en
fullständig beskrivning över vad som
styr vad, vad varje varningslampa
betyder, osv. Paul kan också hålla
ett öga på datumen i din kalender.
Inte nog med att du aldrig kommer
att glömma ett möte, din assistent
kommer också att ge dig råd om hur
du ska ta dig dit.
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SWING/SWING PLUS
Swing-radion (standard i Ambition)
med 6,5-tums pekskärm finns i två
nivåer. Förutom radiofunktion har
grundversionen USB och SD-kortfack. Swing Plus (standard i Style
och Monte Carlo) har, förutom
funktionerna i grundversionen, även
Bluetooth och SmartLink+. ŠKODA
Surround-systemet kommer med
Swing Plus som standard.

AMUNDSEN
Navigeringssystemet Amundsen erbjuder
inte bara navigering på den 6,5 tum stora
displayen. Även funktioner som väderprognoser och bränslepriser på närliggande
bensinstationer, allt i realtid, ingår. Undvik
att släppa händerna från ratten med funktionen röststryning. WLAN-hotspot och
SmartLink+ medföljer som standard.

Anslutning

USB-UTTAG I BAKSÄTET
Med två USB-uttag för
baksätespassagerarna kan
mobiltelefoner eller annan
media smidigt laddas.
Finns som tillval.

SIMPLY
CLEVER
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FABIA HAR ALDRIG
VARIT SMARTARE

Simply Clever

En plats för allt och allt på sin plats. Nya FABIA är fullspäckad med
Simply Clever-funktioner som finns i hela bilen och gör den ännu mer
praktisk.

LED-FICKLAMPA
En praktisk, löstagbar
LED-ficklampa (endast för
FABIA Combi) återfinns på
den högra sidan av bagageutrymmet. Den laddas
automatiskt när motorn är
igång. Ficklampan fungerar
också som vanlig bagagerumsbelysning. När bagageluckan öppnas tänds den
automatiskt.
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FACK
Förvaringsfack på insidan av
framsätets ryggstöd kan
rymma en mobiltelefon eller
något annat litet föremål.

FRÄMRE ARMSTÖD OCH MITTKONSOL (STANDARD FÖR STYLE OCH MONTE CARLO)
Medan det främre armstödet har ett dolt och slutet fack, har mittkonsolen dubbla dryckeshållare samt plats för små föremål som du vill ha nära till hands. Belysningen för mittkonsolen gör kupén mysigare.

Simply Clever

HANDSKFACK
Det stängda förvaringsfacket i
instrumentbrädan har plats för
en 1,0-litersflaska.
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Simply Clever

FLASKHÅLLARE
Förvaringsfacken i båda
bakdörrarna har plats för en
0,5-litersflaska (se bild) medan
framdörrarna rymmer en
1,5-litersflaska.

REFLEXVÄSTSHÅLLARE
En hållare i förardörrens fack
gör att en reflexväst finns
omedelbart inom räckhåll om
den skulle behövas.
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MULTIMEDIAHÅLLARE
Dina personliga enheter, som
en smarttelefon, kan förvaras
säkert i multimediahållaren
som finns i den dubbla dryckes
hållare i mittkonsolen.

PARAPLYFACK
Ett fack med ett originalparaply
från ŠKODA finns under
passagerarsätet.

Simply Clever

ISSKRAPA
Denna praktiska
detalj är monterad
på tankluckan
och det är inget
problem att sätta
tillbaka den när
den är våt.
.

BAGAGEUTRYMMET
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PLATS FÖR ALLT

Simply Clever

Bagageutrymmet har imponerande siffror: hatchback-versionen
rymmer 330/1 150 liter och kombin 530/1 395 liter. Men det handlar
inte bara om volym. Det handlar om hur smart organiserat och
maximerat utrymmet är, så att dina ägodelar kan transporteras på
ett tryggt och säkert sätt.

NEDRE HATTHYLLSLÄGE
När hatthyllan i hatchback-versionen är fixerad i det nedre läget kan
du transportera ömtåliga föremål separerat från övrig packning.
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Simply Clever

NÄTPROGRAM
En uppsättning nät i olika storlekar håller ordning i ditt
bagageu trymme och hindrar bagage från att glida omkring.
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Simply Clever

DUBBELSIDIG MATTA
Du kan använda den här mattan
med den eleganta tygsidan uppåt
när du inte transporterar något
som kan smutsa ner din bil, och du
kan enkelt vända på den för att
utnyttja den tvättbara gummisidan när det behövs.

FLEXIBILITET
Baksätet går att fälla ner med
40/60 delning. Om du behöver behålla passagerarplats i
baksätet och samtidigt utöka
bagageutrymmet kan du fälla
ner enbart det ena ryggstödet.
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Simply Clever

AVDELNINGSNÄT
Med avdelningsnätet för kombiversionen
separeras bagageutrymmet från passagerarutrymmet och passagerarnas säkerhet
ökas vid transport av föremål som då är på
plats i bagageutrymmet tack vare skyddet.

KOMFORT
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KOM IN I DIN
KOMFORTZON
Vare sig du kör bil varje dag eller bara ibland gör nya FABIA att
dina vardagar blir trevligare och helgerna roligare. Toppmodern
teknik som göms under den sofistikerade instrumentbrädan
kommer att ta hand om dig.

Komfort

RATT
Multifunktionsratten
i läder låter dig styra
radion och telefonen.

AUTOMATISK
LUFTKONDITIONERING
(TILLVAL)
Den helautomatiska
luftkonditioneringen
Climatronic kommer att
säkerställa maximal komfort året runt och tack vare
fuktsensorn även hantera
en igenimmad vindruta.
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ELEKTRONISKT JUSTERBARA FÖNSTER
Reglagen för fönstren fram och bak är bekvämt
placerade i dörrpanelen. Nu räcker det med en knapptryckning per fönster för att de ska stängas automatisk.

ELEKTRISKT REGLERBARA
OCH UPPVÄRMDA YTTERSPEGLAR
Ytterspeglarna kan snabbt justeras och immas av utan att behöva
lämna sätet eller genom att öppna fönstret.

Komfort

LIGHT AND RAIN ASSIST (TILLVAL)
Din körning kommer att bli både bekvämare och kännas
tryggare genom att Light and Rain Assist per automatik slår
på och av strålkastarna samt vinderutetorkare. Assistenten
inkluderar även tunnelljus samt Coming- and Leaving
Home-funktionen.

SÄKERHET
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EXTRA ÖGON
PÅ VÄGEN
Nya FABIA är utrustad med Front Assist och trötthetsvarnare som standard, det för att göra körningen säkrare. Utöver standardutrustningen kan FABIA utrustas
med många assistenter som låter dig reagera direkt i alla
situationer. Några av systemen kan till och med förhindra en förestående kollision.

ADAPTIV FARTHÅLLARE (ACC)
Med hjälp av en radaranordning i
den främre stötfångaren håller
ACC:n, utöver att hålla den förinställda hastigheten, ett säkert
avstånd till fordon framför dig.

Säkerhet

AUTO LIGHT ASSIST
Din belysningsassistent kommer automatiskt att växla till
helljus och tillbaka för ökad
komfort och säkerhet i trafiken.

FRONT ASSIST
(STANDARD)
Assistanssystemet har utformats
för att kontrollera avståndet till
fordonet framför, med automatisk hastighetsminskning och
inbromsning i hela hastighets
registret förutom vid mycket
låga hastigheter. Precis som
ACC:n använder Front Assist
radara nordningen i den främre
stötfångaren.
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BACKKAMERA
Din bil kan även utrustas
med en backkamera placerad på bakluckans handtag.
Den övervakar området
bakom bilen och indikerar
hjälplinjer, baserat på bilens
bredd.

PARKERINGSSENSORER
Att parkera FABIA är lättare och
säkrare tack vare parkeringssensorerna
som är integrerade i den främre och i
den bakre stötfångaren, som registrerar bilens avstånd från olika hinder.

Säkerhet

REAR TRAFFIC ALERT (Low)
Assistenten är en del av Blind Spot
Detect och använder samma radarsensorer samt hjälper dig att backa
ut säkert från en parkeringsficka vid
dålig sikt.

BLIND SPOT DETECT
Med radarsensorer i den bakre stötfångaren övervakar dödvinkelsdetektorn de
dolda vinklarna bakom och bredvid
bilen. Utifrån avstånd och hastighet på
omkringvarande bilar beslutar den huruvida
föraren ska varnas.
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SÄKERHET ÄR EN
SJÄLVKLARHET

Säkerhet

I extrema situationer, där föraren inte aktivt kan
påverka utgången, tar bilens passiva säkerhetskomponenter över – som krockkuddarna. I nya
FABIA skyddas du av sex krockkuddar som är
standard.

KROCKKUDDAR FRAM
Medan förarkrockkudden är
innesluten i ratten finns passagerarkrockkudden i instrumentpanelen. Vid behov kan
den deaktiveras när en bilbarnstol monteras i framsätet.

HUVUDKROCKKUDDAR
Vid aktivering skapar huvudkrockkuddar en vägg som
skyddar personer i fram- och
baksätet mot huvudskador.

51
Säkerhet

SIDOKROCKKUDDAR FRAM
Dessa två krockkuddar skyddar förarens och framsätespassagerarens bäcken och
bröstkorg vid en kollision från
sidan.

PRESTANDA
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LIVFULL OCH
EKONOMISK

Man ska inte välja mellan dynamik eller
ekonomi. Alla motorer för nya FABIA
ger både smidighet och ekonomi och
exemplariskt låga utsläpp. När din resa
omfattar långa avstånd passar den livfulla
TSI-motorn perfekt.

Prestanda

KESSY
Utrustningsnivåerna Style
och Monte Carlo är utrustade med Easy Start, en start-/
stoppknapp för att slå på och
av motorn, som sitter på rattstången. Alla utrustningsnivåer kan utrustas med KESSY
(Keyless Entry, Start and exit
System). Då kan nyckeln ligga
kvar i fickan även när man öppnar bildörren.

VÄXELLÅDA
Beroende på
motorversionen kan
bilen utrustas med en
manuell växellåda eller
en automatisk DSG
(Direktväxellåda).
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Prestanda

MOTOR
Vårt erbjudande omfattar
3-cylindriga bensinmotorer
med TSI-teknik. Du kan välja
mellan 95 hk (70 kW) eller
110 hk (81 kW).

MONTE
				CARLO

GÅ MED I EN
EXKLUSIV KLUBB
Ta ŠKODA-bilarnas framgångsrika historia på det legendariska Monte Carlo-rallyt. Blanda den med fursten
dömets stil och glamour. Resultatet är den spännande
FABIA MONTE CARLO. Bilen har svarta exteriöra såväl
som interiöra detaljer, vilka ger den en unik prägel och
ett otämjt utseende. Det är dags att gå all-in.
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EN SPORTIG LOOK
FÖR VARJE TILLFÄLLE

Monte Carlo

Vare sig det är på väg till en fest eller
till en shoppingtur gör den dynamiska
designen och de stilfulla svarta detaljerna hos FABIA MONTE CARLO den
till den perfekta skjutsen.

INTERIÖR DESIGN
Monte Carlo-versionen har
sportratt i svart perforerat
läder, sportsäten fram med
mikrofiberklädsel i svart, svarta
stolpar och svart tak. Som tillval finns svart/röda säten i tyg/
läder, röda sömmar i interiören
och dekor i Cherry red.

EXTERIÖR DESIGN
De specifika detaljerna i svart
design omfattar ytterspeglarnas kåpor, kylargrillens ram,
den främre stötfångarens spoiler, tröskelskydden, takspoilern
och diffusorn bak. 16-tums
svarta Italia lättmetallfälgar
medföljer också som standard.
Bilens distinkta look kan understrykas med lättmetallfälgarna
Torino på 17-tum eller Vega på
18-tum.

SCOUTLINE
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NYA UTMANINGAR
Prova på olika fritidsaktiviteter. Far iväg längs okända stigar. FABIA
COMBI SCOUTLINE är en bil klädd för äventyr. De uttrycksfulla
karosstillbehören ger ScoutLine-versionen en robust utomhuslook.
De hjälper även till att skydda karossen från grusstänk och annat vid
körning i en mer utmanade terräng än på asfalt.

ScoutLine

EXTERIÖR DESIGN
De främre och bakre skärmbreddarna och
tröskelskydden i svart understryker bilens
offroad-karaktär. I ogynnsamma väderförhållanden kommer du uppskatta dimljusen, vilka
är standard. Bilens distinkta look kan understrykas av 17-tums Braga lättmetallfälgar.

ScoutLine

STIL OCH FUNKTION
ScoutLine-versionen har även, bland mycket annat,
en påbyggnadsdel i främre och en bakre diffusor i
silver. Bilen har ett väl tilltaget bagageutrymme och
blir ännu mer praktisk med takräcken (tillval).

KUNDANPASSNING

68

AMBITION

Standardutrustningen för Ambition-versionen omfattar tygklädsel, uppvärmda och
elinställbara ytterspeglar i karossfärg, Light-assistant, LED-varselljus, multifunktionsratt i läder, 6,5" Swing radio med USB-port och SD-fack, krom- och silverdekorativa
kupéelement, elmanövrerade fönster fram och bak, paraply under passagerarsätet
fram, glasögonfack i taket, höjdjustering av förarsätet och mycket mer därtill.

AMBITION BLUE INTERIÖR
Dekor i ljust borstat stål
Tygklädsel

AMBITION GREY INTERIÖR
Dekor i ljust borstat stål
Tygklädsel

Kundanpassning

AMBITION BLUE INTERIÖR
Dekor i ljust borstat stål
Tygklädsel

AMBITION GREY INTERIÖR
Dekor Basket Narbe Black
Tygklädsel

STYLE

Standardutrustningen för Style-versionen inkluderar, utöver Ambtion, 15" lättmetallfälgar, klädsel i Suedia mikrofiber/tyg, multifunktionsratt samt växelspaksknopp och
handbromshandtag i läder, 6,5" Swing plus-radio med USB-port och SD-fack inkl
SmartLink+, Bluetooth handsfree, soundsystem, Easy Start, luftkonditionering,
höjdjustering av förar- och passagerarsäte fram, främre armstöd, upplyst mittkonsol,
fjärrstyrt centrallås och mer därtill.

STYLE BEIGE INTERIÖR
Beige borstat dekor
Tygklädsel/Suedia

STYLE BEIGE INTERIÖR
Pianosvart dekor
Tygklädsel/Suedia

STYLE SVART INTERIÖR
Beige borstat dekor
Tygklädsel/Suedia

STYLE SVART INTERIÖR
Dekor i mörkt borstat stål
Tygklädsel/Suedia

Kundanpassning

STYLE BEIGE INTERIÖR
Beige borstat dekor
Tygklädsel/Suedia
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DYNAMICPAKET

Kundanpassning

DYNAMIC BLACK INTERIÖR
Cherry Red-dekor
Tygklädsel/Suedia (Standardsäten i Monte Carlo)

De exklusiva sportsätena i special design, multifunktionell sportratt, dörrpanel
med röda sömmar, svart tak, pedalskydd i lättmetalldesign och sportchassi understryker din bils dynamiska karaktär. Dynamic-paketet är en del av Sportpaketet
(tillval) och är tillgänglig för Ambition och Style.
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DYNAMIC BLACK INTERIÖR
Dekor i mörkt borstat stål
Tygklädsel/Suedia

Kundanpassning

DYNAMIC BLACK INTERIÖR
Cherry Red-dekor
Tygklädsel/Suedia

Ambition Grey (tyg)

Kundanpassning

KLÄDSEL
Ambition Blue (tyg)
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Kundanpassning

Dynamic-paket Black*, Monte Carlo sportsäten
(tyg/Suedia)

Style Beige (tyg/Suedia)

*Tillval

Style Black (tyg/Suedia)
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CANDY WHITE SOLID

LASER WHITE SOLID *

MOON WHITE METALLIC

BRILLIANT SILVER METALLIC

CAPPUCCINO BEIGE METALLIC

QUARTZ GREY METALLIC

*Utgår vecka 19, 2019

Kundanpassning

FÄRGER
74

CORRIDA RED SOLID

DENIM BLUE METALLIC

RALLYE GREEN METALLIC

RACE BLUE METALLIC

ENERGY BLUE SOLID

MAPLE BROWN METALLIC

MAGIC BLACK METALLIC

Kundanpassning
VELVET RED METALLIC

75
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Kundanpassning

FÄLGAR

17-tums CAMELOT-lättmetallfälgar

17-tums SAVIO lättmetallfälgar

16-tums ALORE-lättmetallfälgar

16-tums VIGO silverfärgade
lättmetallfälgar

16-tums VIGO svarta lättmetallfälgar

16-tums VIGO röda lättmetallfälgar

15-tums MATONE lättmetallfälgar

15-tums CYGNUS lättmetallfälgar
(standard för Style)
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16-tums VIGO vita lättmetallfälgar

18-tums VEGA svarta lättmetallfälgar

Kundanpassning

15-tums DENTRO navkapslar
(standard för Ambition)

TILLBEHÖR
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TILLVERKAT AV ŠKODA,
DESIGNAT AV DIG
Tillbehör är inte bara modeflugor. Med ŠKODA Original
Tillbehör kan du omvandla din bil genom att utöka dess
användbarhet, säkerhet och syfte samt göra den
mycket mer lämpad dina specifika behov.

Tillbehör

BAKSÄTESSKYDD
Du kommer med all säkerhet att
använda och uppskatta baksätesskyddet, så att du aldrig mer behöver bekymra dig över hur ren din bil
är. Skyddet är stort nog att täcka
baksätet för att skydda det från päls
och smuts från transporterade djur.
Skyddet ska endast användas när
bilen är parkerad.

TAKBÅGAR
Även i en rymlig bil så räcker inte alltid utrymmet till
och då kan takbågar vara lösningen. Komplettera med
cykelhållare, skidhållare eller takbox.

SKODA CYKELHÅLLARE
Ta enkelt med dig din cykel. Låsbar hållare i aluminium.
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SMART HOLDER – MULTIMEDIEHÅLLARE*
Den här hållaren för en extern enhet som kan
sättas fast på framsätenas nackstöd kommer
definitivt att uppskattas av passagerare i baksätet.

SMART HOLDER – KROK*
Väskor och ryggsäckar behöver inte ta upp plats i
baksätet. Häng upp dem på Smart Holder-kroken som
sitter på framsätenas nackstöd.
* Till våra smart holders behövs en universal adapter.

Tillbehör

SMART HOLDER –
KLÄDHÄNGARE*
Den praktiska klädhängaren för exempelvis din
jacka kan monteras på
framsätets nackstöd.
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TILLBEHÖRSFÄLGAR

17-tums TORINO blankt silverfärgade
lättmetallfälgar

17-tums RAY svart metallic lättmetallfälgar,
borstade

17-tums CAPRICORNUS antracit metallic
lättmetallfälgar, borstade

17-tums BLADE lättmetallfälgar matt
platina, borstade

15-tums DENEB blankt svarta
lättmetallfälgar

Tillbehör

17-tums BRAGA antracitgrå lättmetallfälgar,
borstade

Med reservation för förändring i utbudet.
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HJULVÅRD OCH STILPAKET
Bilars hjul är som skor. Vare sig ”skorna” på din ŠKODA är
stilfulla, sportiga eller rent funktionella ger vårt WHEEL
CARE & STYLE PACK en rad föremål som gör dina hjul ännu
mer attraktiva och helt unika!

HJULBULTSLOCK
Vi erbjuder dekorativa
hjulbultslock för hjul med eller
utan säkerhetsbultar.

HJULSKYDD
Skyddar dina hjul under förvaring.
Paktiska bärhandtag och fickor för
hjulbultar. Dessutom markering
för var på bilen hjulet ska placeras
vid nästa byte.

Tillbehör

DEKORATIVA VENTILHATTAR
Med ventilhattar prydda med
ŠKODAs logotyp kommer din bil vara stilig ner
till minsta detalj.
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TEKNISKA DATA
FABIA

1.0 TSI/95 hk

1.0 TSI/110 hk

1.0 TSI/110 hk

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

3/999

3/999

3/999

MOTOR
Cylindrar/Slagvolym (cm³)
Max effekt/Varv (hk/min )

95/5 000-5 500

110/5 000-5 500

110/5 000-5 500

Max vridmoment/Varv (kW/min -1)

160/1 800–3 500

200/2 000–3 500

200/2 000–3 500

Utsläppsnorm

EU6AG

EU6AG

EU6AG

Bränsle

Bensin, minst 95 oktan

Bensin, minst 95 oktan

Bensin, minst 95 oktan

Maxhastighet (km/h)

184

195

194

Acceleration 0–100 km/h (s)

10,8

9,6

10,1

– stadskörning

5,5

5,6

5,3

– landsvägskörning

4,1

4,2

4,3

– blandad

4,6

4,7

4,7

CO 2-utsläpp (g/km)

106

107

106

Vänddiameter (m)

10,4

10,4

10,4

Typ

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Koppling

Hydraulisk torr kopplingslamell

Hydraulisk torr kopplingslamell

Dubbelkoaxialkoppling, elektrohydrauliskt styrd

Växellåda

5-växlad manuell

6-växlad manuell

7-växlad automat DSG

Tjänstevikt – i standardutförande
med förare på 75 kg (kg)

1 121

1 132

1 165

Maxlast – inklusive förare och extra
utrustning (kg)

530

530

530

Totalvikt (kg)

1 576

1 587

1 620

Släpvagnsvikt obromsad (max kg)

560

560

580

Släpvagnsvikt bromsad – 12 % (max kg)

1 000

1 100

1 100

Tankvolym (l)

45

45

45

-1

PRESTANDA

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

KRAFTÖVERFÖRING

VIKT

Tekniska data

Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.
Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.
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YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER
Kaross

Utvändiga mått

Typ

5 dörrar, fram- och baksäte, 5-säten

Längd/bredd (mm)

3 997/1 732

Luftmotståndskoefficient C W

0,327-0,335 beroende på motorversion

Höjd (mm)

1 467

Chassi

Hjulbas (mm)

2 470

Främre hjulaxel

MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator

Spårvidd fram/bak (mm)

1 463 – 1 457/1 457 – 1 451

Bakaxel

Kombinerad länk- och vevaxel

Markfrigång (mm)

133

Bromssystem

Hydrauliskt vakuumassisterat diagonalt bromssystem med två kretsar

Invändiga mått

– bromsar fram

Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv

Utrymme sidled fram/bak (mm)

1 401/1 386

– bromsar bak

Skivbromsar

Effektivt höjd fram/bak (mm)

1 021/963

Styrning

direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk styrservo

Bagageutrymme (max. l)

Hjul

6.0J x 15"

Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd –

Däck

185/60 R15

upp-/nedfällt

963

1,467

1,0

21

330/1 150

330 l
716

14.4°

17.4°

2,470

1,732

960

Tekniska data

1,457

676

3,997

1,401

852

1,386

1,463
1,958
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TEKNISKA DATA
FABIA COMBI

1.0 TSI/95 hk

1.0 TSI/110 hk

1.0 TSI/110 hk

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

Turboladdad bensinmotor,
direktinsprutningssystem

3/999

3/999

3/999

MOTOR
Cylindrar/Slagvolym (cm³)
Max effekt/Varv (hk/min )

95/5 000-5 500

110/5 000-5 500

110/5 000-5 500

Max vridmoment/Varv (kW/min -1)

160/1 800–3 500

200/2 000–3 500

200/2 000–3 500

Utsläppsnorm

EU6AG

EU6AG

EU6AG

Bränsle

Bensin, minst 95 oktan

Bensin, minst 95 oktan

Bensin, minst 95 oktan

Maxhastighet (km/h)

185

196

195

Acceleration 0–100 km/h (s)

10,9

9,7

10,2

– stadskörning

5,4

5,6

5,7

– landsvägskörning

4,1

4,1

4,3

– blandad

4,6

4,7

4,8

CO 2-utsläpp (g/km)

105

107

110

Vänddiameter (m)

10,4

10,4

10,4

Typ

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Framhjulsdrift

Koppling

Hydraulisk torr kopplingslamell

Hydraulisk torr kopplingslamell

Dubbelkoaxialkoppling, elektrohydrauliskt styrd

Växellåda

5-växlad manuell

6-växlad manuell

7-växlad automat DSG

Tjänstevikt – i standardutförande
med förare på 75 kg (kg)

1 141

1 152

1 185

Maxlast – inklusive förare och extra
utrustning (kg)

530

530

530

Totalvikt (kg)

1 596

1 607

1 640

Släpvagnsvikt obromsad (max kg)

570

570

590

Släpvagnsvikt bromsad – 12 % (max kg)

1 000

1 100

1 100

Tankvolym (l)

45

45

45

-1

PRESTANDA

Bränsleförbrukning 99/100 (l/100 km)

KRAFTÖVERFÖRING

VIKT

Tekniska data

Alla motorer har start-/stoppsystem och energiåterföringsfunktionalitet.
Alla TSI-motorer är utrustade med bensinpartikelfilter.
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YTTERLIGARE SPECIFIKATIONER
Kaross

Utvändiga mått

Typ

5 dörrar, fram- och baksäte, 5 säten

Längd/bredd (mm)

4 262/1 732

Luftmotståndskoefficient C W

0,324-0,330 beroende på motorversion

Höjd (mm), med/utan takräcke

1 488/1 467

Chassi

Hjulbas (mm)

2 470

Främre hjulaxel

MacPherson-upphängning med nedre triangulära länkarmar och stabilisator

Spårvidd fram/bak (mm)

1 463–1 457/1 457–1 451

Bakaxel

Kombinerad länk- och vevaxel

Markfrigång (mm)

135

Bromssystem

Hydrauliskt vakuumassisterat diagonalt bromssystem med två kretsar

Invändiga mått

– bromsar fram

Skivbromsar med inre kylning och flytande bromsok med en kolv

Utrymme sidled fram/bak (mm)

1 401/1 386

– bromsar bak

Skivbromsar

Effektivt höjd fram/bak (mm)

1 021/967

Styrning

direkt kuggstångsdriven styrning med elektromekanisk styrservo

Bagageutrymme (max. l)

Hjul

6.0J x 15"

Utan reservdäck, med baksätets ryggstöd –

Däck****

185/60 R15

upp-/nedfällt

967

1,0

1,488

21

530/1 395

530 l
958

14.4°

12.7°

2,470

1,732

960

Tekniska data

1,457

940

4,262

1,401

1,958

852

1,386

1,463
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UTRUSTNINGSALTERNATIV
AMBITION

STYLE

MONTE CARLO

SÄKERHET

STYLE

MONTE CARLO







5 stjärnor i Euro NCAP







Glasögonfack i takkonsolen







Automatisk aktivering av blinkers vid krock







Hill start assist – automatisk bromshjälp vid start i backe









–

–

Bältesvarnare för alla sittplatser







Infotainment SWING 6,5" touchdisplay i färg, USB- och SD-portar

Däcktrycksvarning TPM+*













ESC, antisladd inkl. ABS, MSR, ASR, EDS och HBA







Infotainment SWING Plus 6,5" touchdisplay i färg, USB- och
SD-portar

Front Assist – Ett radarbaserat säkerhetssystem som varnar
föraren vid risk för kollision. Bilen bromsas automatiskt i
hela hastighetsregistret förutom vid mycket låga hastigheter.













Infotainment AMUNDSEN 6,5" touchdisplay i färg med navigation.
SD-kort och kartor ingår
Isskrapa i tanklocket







Krokar för kassar i bagageutrymmet














Förar- och passagerarkrockkudde, passagerarkrockkudde med
nyckelavstängning



Hastighetsbegränsare







Light and rain-assist – automatiskt halvljus, regnsensor, coming/
leaving home, avbl. Innerbackspegel

Huvudkrockgardin fram och bak







Mittkonsol med 12 V-uttag





Höjdjusterbara nackkuddar fram med Whiplash skyddssystem WOKS







Offroad-paket (underkörningsskydd och extra markfrigång +8 mm)





–











ISOFIX barnstolsfästen på yttersätena bak







Panoramaglastak

Multikollisionsbroms – automatisk inbromsning vid kollision







Ratt – justerbar i höjd och längdled







Sidokrockkuddar fram







Regnsensor med automatiskt avbländbar innerbackspegel













Släpvagnsstabilitets assistans (för bilar med dragkrok)







Ryggstöd i baksätet fällbart 60/40

Stöldskydd med immobilizer







ŠKODA soundsystem med 6 högtalare

–





Trötthetsvarnare













XDS+, differentialbroms – motverkar understyrning i kurvor







SmartLink+ – spegla smarttelefonen med tillhörande appar i
infotainmentdisplayen
SmartGate – Läs ut fordonsdata om din FABIA via WiFi direkt i
smarttelefonen







Solskydd med spegel på förar- och passagerarplatsen







Sportchassi (stramare chassisättning med lägre markfrigång -15 mm)







Start/stopp-energiåtervinning







Strålkastarrengörare av högtryckstyp







Takreling silver (combi)





–

Takreling svart (combi)





–

FUNKTION
12 V-uttag i bagageutrymmet (combi)

Utrustningsalternativ

AMBITION
Förvaringsfickor på framstolens baksidor







3-ekrad multifunktionsratt i läder för infotainment och telefon.
Krom och pianosvart dekor.





–

3-ekrad multifunktionsratt i läder för infotainment.
Krom och pianosvart dekor.



–

–

3-ekrad multifunktionsratt i läder med röda sömmar i sportutförande
för infotainment och telefon. Krom och pianosvart dekor.







4 högtalare fram



–

–

KOMFORT

Avtagbar dragkrok





–

Backkamera







Bluetooth – för telefon och media







Centrallås med fjärrnyckel













DAB – Digitalradio







Blind Spot Detect och Rear Traffic Alert Low – Dödavinkelvarnare
samt kollisionsvarning vid t ex. backning från parkeringsficka där
fordon närmar sig snabbt utan att föraren uppmärksammar det.

Drickahållare i fram- och bakdörrarna







Care Connect 3 år – Nödsamtal, proaktiv service och
fjärråtkomst till fordonsdata







Däckreparationssats med 12 V-kompressor + tätningsmedel
(ej för TSI 110 hk)







Climatronic – helautomatisk luftkonditionering







Easy Light Assist – automatiskt halvljus, coming/leaving home



EASY START – startknapp utan nyckel







EASY START – startknapp utan nyckel, med larm inkl. SAFE-låsning







Eljusterbara och uppvärmda ytterbackspeglar







Eluppvärmda vindrutespolarmunstycken









Färddator med informationsdisplay Maxi DOT – funktioner:
tid, yttertermometer, snittförbrukning mm







Elektriska fönsterhissar fram och bak







Förberedd med fästen för takräcke (hatchback)







Eluppvärmda framsäten
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AMBITION

STYLE

MONTE CARLO

Farthållare







Farthållare – adaptiv







DESIGN – INTERIÖR

Höjdjusterbart förar- och passagerarsäte







Interiördekor Pianosvart

–





Höjdjusterbart förarsäte



–

–

Interiördekor Cherry röd







Förstärkt bullernivåskydd







Interiördekor borstad beige aluminium

–



–

KESSY – nyckellöst låsa/låsa upp och start/stopp med startknapp







Interiördekor borstad ljus aluminium



–

–

KESSY – nyckellöst låsa/låsa upp och start/stopp med startknapp
inkl. larm och SAFE-låsning







Interiördekor borstad mörk aluminium





–

Larm inkl. kupéövervakning och SAFE-låsning







Luftkonditionering







Mittarmstöd fram







Mittarmstöd fram med 2 USB-portar för baksätet







Paraply under passagerarsätet fram







Parkeringssensorer bak







Parkeringssensorer fram och bak







Röststyrning (kräver Infotainment AMUNDSEN)







Sportstolar







Textilgolvmattor

–





Colour Concept – yttertak, ytterbackspeglar och 16"
VIGO aluminiumfälg i kontrastfärg: svart, vit, silver eller röd

–



–

Dimljus fram







Dimljus fram med kurvfunktion







DENTRO 15" stålfälg



–

–

Bi-LED-strålkastare med LED varselljus







Bi-LED-bakljus







KOMFORTPAKET STYLE

Halogenstrålkastare med LED-varselljus







Climatronic – helautomatisk luftkonditionering

Lättmetallfälgar CYGNUS 15"





–

Farthållare

Lättmetallfälgar MATONE 15"





–

Parkeringssensorer bak

Lättmetallfälgar ITALIA 16" svart – för Monte Carlo

–

–



Lättmetallfälgar ALORE 16"





–

Lättmetallfälgar VIGO 16"





–

Lättmetallfälgar VIGO 16" svart, vit eller röd – för Colour Concept

–



–

Lättmetallfälgar TORINO 17" svart med silverblank kant

–

–



Lättmetallfälgar CAMELOT 17"

–



–

Lättmetallfälgar SAVIO 17"

–



–

Lättmetallfälgar VEGA 18" blanksvart – ej till combi

–





Låsbultar för lättmetallfälgar







Reservhjul (standard i TSI 110 hk)







Sunset – mörktonade sidorutor bak och bakruta







Ytterbackspeglar i samma färg som bilens karossfärg





–

DESIGN - EXTERIÖR

STYLE

MONTE CARLO

Interiördekor svart carbon

–

–



Pedaler i rostfri sportdesign







 – Standard
 – Tillval
– Erbjuds ej

TILLVALSPAKET
KOMFORTPAKET AMBITION
Luftkonditionering
ŠKODA Soundsystem med 6 högtalare
Textilmattor fram och bak

Utrustningsalternativ

Fälgar utan färgbenämning är i silver.

AMBITION

ŠKODA FINANCIAL SERVICES
NYCKELN TILL MOBILITET.
Finansieringen av din nya ŠKODA är en viktig del av bilköpet, och
våra finansieringsalternativ är en del av erbjudandet från ŠKODA.
Vi finns hos ŠKODA-återförsäljaren som är vårt ombud och
samarbetspartner. Detta innebär en enkel hantering där du får tips
om den finansieringsform som passar dig bäst, med god kännedom
om bilens förväntade framtida värde.
Några exempel på våra finansieringsformer för privatperson
och företag:
ŠKODA BILLÅN
Vårt vanligaste lån med flera individuella valmöjligheter avseende
tid, kontantinsats (lägst 20% för privatperson) och om ditt billån
ska vara med eller utan restskuld. Finansieringen följer bilens
värdeminskning. Det ger dig lägre månadsbetalning och du kan
byta till ny bil oftare.
ŠKODA PRIVATLEASING
Du vill betala för nyttjandet, att äga din ŠKODA är inte lika
viktigt. Du bes tämm er tid, avtalar körsträcka och betalar en
leasingavgift per månad Efter avtalstiden lämnar du bara tillbaka
bilen, du slipper sälja den. Så enkelt som det kan bli.
ŠKODA LEASING
Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att
finansiera företagets bilar. Momsen på leasingavgiften för personbilar oftast är till hälften avdragsgill. Kombinera med fördel vår
finansiering med försäkring och serviceavtal. Allt på en faktura.
ŠKODA FÖRSÄKRING
Väljer du vår finansiering kan du även teckna ŠKODA Försäkring
till förmånliga villkor. De flesta kunder oavsett ålder eller bostadsort kommer att uppfatta försäkringspremien som fördelaktig.

ŠKODA SERVICEAVTAL
Om du även kombinerar med ett serviceavtal får du en fast
månadskostnad under hela avtalstiden och kontroll på kostnaderna för service. ŠKODA Originalservice ökar livslängden och
andrahandsvärdet på din bil.
ŠKODA PERSONALBIL
Fler och fler företag upptäcker denna löneväxlingsmodell, som
ger den anställda en löneförmån. Erbjudandet personalbil är
kostnadsneutralt för företaget och attraktivt för personalen.
ŠKODA BUSINESS ALL INCLUSIVE
Enkel administration av bilparken för företag med 1–10 bilar. Företaget får kontroll och kan följa företagets bilkostnader: finansiering, service och underhåll, drivmedel med redovisad företagsrabatt – allt på en faktura.
ŠKODA FLEET SUPPORT
En enkel hantering, finansiering och administration för företag
med fler än 10 bilar Alla företagets bilkostnader samlade på en
faktura redovisade enligt er kontoplan på ett lättöverskådligt sätt.
ŠKODA KORTET
ŠKODA kortet Visa är ett kostnadsfritt bilkort, speciellt framtaget för dig och din ŠKODA. Delbetala 12 månader helt utan ränta
och avgifter, bonus på alla dina köp, reseförsäkring samt ingen
årsavgift. Läs mer på www.skoda.se

GARANTIER
3 års nybilsgaranti dock högst 10 000 mil (ingen begränsning av
körsträckan under första 2 åren). Nybilsgarantin skyddar dig mot
eventuella fabrikationsfel.
3 års vagnskadegaranti.
3 års lackgaranti. Samtliga lacker är vattenbaserad och
fria från tungmetaller.

ŠKODA MOBILITETSGARANTI
Som ger dig fri bärgning, fri lånebil i upp till tre dagar eller fri
övernattning om något akut problem trots allt skulle hända med
din ŠKODA var du än befinner dig i Europa. Förlängs vid varje
ŠKODA Originalservice (med eventuella tilläggs arbeten) hos den
auktoriserade ŠKODA-verkstaden.

SERVICE
ŠKODA FABIA har flexibla serviceintervaller; den känner av
körsätt, antal kallstarter m m. och vet när den behöver service.
Bilen varnar alltid i god tid innan det är dags för service.
I Sverige finns ca. 130 auktoriserade ŠKODA verkstäder, hos dem
kan du bland annat lämna in bilen för service och köpa ŠKODA
Original Reservdelar och ŠKODA Original Tillbehör. Alla ŠKODAtekniker ingår i ett utbildningsp rogram som ser till att vi alltid har
de senaste kunskaperna om reparationsteknik och handhavande
för våra bilar. Dessutom har de tillgång till diagnosinstrument och
specialverktyg som gör att reparationer blir rätt utförda i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Gå in på www.skoda.se för att hitta
din närmaste verkstad.

ORIGINALDELAR
ŠKODA Originaldelar och Original Tillbehör innehåller samma innovationer och förändringar som uppstår under produktion av varje
modell och genomgår precis samma rigorösa tester för kvalitet
och hållbarhet som de delar som används på produktionslinan. Alla
ŠKODA Originald elar och Original Tillbehör säljs med 2 års garanti
och som kund kan man inte bara handla inte bara kan handla delen
de behöver utan även få montering och expertråd av personalen.
Varumärkena ”ŠKODA Original Reservdelar®” och ”ŠKODA Original
Tillbehör®” används för att identifiera produkter som är godkända,
levererade och rekommenderade av ŠKODA Auto.

12 års garanti mot genomrostning.

Informationen i den här broschyren gällande utföranden, teknisk data och utrustningar gäller för
tiden vid tryckn ingen. Bilarna som visas i broschyren kan vara extrautrustade utöver svensk standard.
Vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar och avvikelser. För korrekt information om modeller,
utrustning, priser, finansiering etc. kontakta din lokala SKODA-handlare. Broschyren är tryckt på
klorfritt papper återvinningsbart till 100%.
Utgåva: 09/2018
Mer information gällande SKODAs modellprogram, priser, teknisk information, återförsäljarnät och
verkstäder finner du även på följande Internet adress: www.skoda.se

Skanna QR-koden för att komma till
ŠKODA FABIA översiktssida.

facebook.com/skodasverige

BRO 000 069

2 års garanti på ŠKODA Original Reservdelar och
ŠKODA Original Tillbehör.

