
+пакет +пакет 

1,0 TSI 70 кВт (95 к.с.) 5MG 406 461 422 849 – – 

1,0 TSI 81 кВт (110 к.с.) 6MG – – 474 348 487 792

1,0 TSI 81 кВт (110 к.с.) 7DSG – – 526 846 540 290

1,6 MPI 81 кВт (110 к.с.) 6AG 447 210 463 598 489 653 503 097

Пакет Ambition* 
(Бортовий комп'ютер "MAXI-DOT", Центральний замок дверей з дистанційним 
керуванням, 2 ключі, що складаються (без SAFE системи), Малий шкіряний 
пакет ( 3-и спицеве багатофункціональне шкіряне кермо, для радіо, з хромом, 
покриття "Piano black", важіль КПП та стоянкове гальмо - шкіра), Інформаційне 
радіо "SWING")

16 388 13 444

Примітки:

Пакет Style*
(Бортовий комп'ютер "MAXI-DOT", Двозонна система 
кондиціювання з електрорегулюванням та комбіфільтром 
"CLIMATRONIC", Малий шкіряний пакет ( 3-и спицеве 
багатофункціональне шкіряне кермо, для радіо, з хромом, 
покриття "Piano black", важіль КПП та стоянкове гальмо - 
шкіра), Управління Bluetooth + Телефон на radiodisplay)

Прайс-лист на базові моделі автомобілей Škoda FABIA (20 МР)
Прайс-лист дійсний з 07 лютого 2020р.

STYLE AMBITION 

Зазначена у Прайс-листі ціна є рекомендованою роздрібною ціною, яка є інформативною та орієнтовною. Поточну ціну і детальні технічні характеристики обраної моделі Ви можете дізнатись у 
Вашого Авторизованого дилера.

МР - модельний рік, MG - механізована КПП, AG - автоматизована КПП, DSG - роботизована КПП

Всі розрахунки здійснюються у гривнях по визначеному Дистриб'ютором комерційному курсу гривні до долара США, який застосовується Дистриб'ютором на дату продажу .

З деталізованим переліком обладнання для кожної комплектації можна ознайомитися на сайті у розділі «Комплектація». 
Доплата за колір здійснюється згідно прайс-листа на додаткові опції. З цінами та повним переліком усіх можливих додаткових опцій можна ознайомитися на сайті в розділі «Конфігуратор» або в 
офіційних дилерських центрах SKODA.

На всі автомобілі надається гарантія терміном на 2 роки без обмеження пробігу.

*Заміна опцій з Пакету на аналогічну або зміна переліку опцій в пакеті неможлива. 

FABIA


