
ŠKODA FABIA
A FABIA COMBI
ŠKODA FABIA
A FABIA COMBI

SIMPLY CLEVER



Design  ..........................................   6

Bezpečnost  .............................   24

Technologie  ............................   30

Výkon  .........................................   38

Simply Clever ...........................   42

Monte Carlo  ............................   48

ScoutLine  ....................................52

Individualizace  .......................   56

Style Guide ................................. 64

Příslušenství  ...........................   70 

Technické údaje  ....................   82

OBSAH
3



5

Kdekoli se ŠKODA FABIA objeví, umí na sebe strhnout 
pozornost. Nejprve Vás upoutá dynamický design 
exteriéru s ostrými rysy a sportovními proporcemi. 
Interiér Vás pak nadchne jak precizností a vysoce 
kvalitními materiály, tak i spoustou prostoru pro 
posádku a zavazadla. Ale stejně tak Vás FABIA 
zaujme z hlediska technologií či nepřeberných 
možností individualizace. A jako každý vůz značky 
ŠKODA Vám samozřejmě nabídne i množství Simply 
Clever detailů.

FABIA je zároveň skvělým příkladem 
progresivního myšlení, které prochází celou 
bohatou historií automobilky. Hledáme nová 
řešení, a přitom vyrábíme auta se stejnou vášní 
jako na samotném začátku. Inspirací je pro nás 
odkaz našich předchůdců, protože k cestě 
vpřed patří i pohled do zpětného zrcátka.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

5



7

DESIGN
Vždy a všude v hledáčku pozornosti.Vždy a všude v hledáčku pozornosti.
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DESIGN 
EXTERIÉRU
Dejte všem o sobě vědět. A začněte hned. Oblékejte se 

tak, že ostatním vyrazíte dech. Anebo ještě lépe. Buďte 

nepřehlédnutelní se svým vozem FABIA.

Ostré zlomy a výrazné linie, které vytvářejí hru světla a stínu, vycházejí z designového jazyka ŠKODA. Jeho 

tvaroslovím jsou defi novány i krystalické prolisy vymezující prostor pro registrační značku. Zadní svítilny 

s charakteristickým prosvícením do C mají lesklý černý rámeček.
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Při pohledu zpředu můžete vnímat sílu a sebevědomí, které FABIA vyzařuje. Nechybí maska chladiče se svislými 

lamelami a logo umístěné na dominantním místě na kapotě. Prolisy, které vedou po okrajích kapoty, zvýrazňují 

mohutnost přídě.

Dynamiku, stejně jako eleganci Vám nabízí FABIA při pohledu z boku. Hra světla a stínu nikdy 

neustává díky výrazné linii, která lemuje vůz, a prolisu ve spodní části dveří.
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Setkání působivého designu a dokonalé funkčnosti představuje FABIA ve verzi kombi. Ať 

se na ni podíváte z kterékoli strany, vždy odhalíte perfektně vyvážené proporce, které Vás 

nemohou nechat bez emocí. Za ostrými čistými liniemi pak objevíte mimořádnou prostornost. 

Vůz je skvělou ukázkou toho, že dynamický design a praktičnost, kterou ještě zdůrazňuje 

střešní nosič, mohou být v harmonii. 
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Směrová světla, která se nacházejí v krytech zpětných zrcátek, ještě umocňují silný 

dojem z vozu.

Kryty hlavních světlometů s krystalickými zlomy zejména ve spodní části odkazují na krásu českého křišťálu. Špičková verze světlometů má černé pozadí 

a LED denní svícení. Vůz může být vybaven i mlhovými světlomety s Corner funkcí. 

Prosklená plocha panoramatické střechy, která je v nabídce jak pro verzi hatchback, tak i kombi, 

sahá od čelního skla až po střešní spoiler. Když budete chtít, můžete ji zevnitř zakrýt roletou.
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COLOUR
CONCEPT

ColourConcept – červená

ColourConcept – bílá

ColourConcept – stříbrná

Vyberte si střechu, vnější zpětná zrcátka a kola 

v bílém, stříbrném, červeném nebo černém provedení 

a zkombinujte je s barvou karoserie z naší nabídky.

ColourConcept – černá

Narodili jste se s barevným viděním. 

Využijte to. Spojte bílou s červenou nebo 

žlutou s černou. Svět už nemusí čekat 

na slunce a déšť, aby se objevila duha.

Kromě 16" kol Antia (na snímcích) si můžete zvolit i 15" kola Matone, která jsou k dispozici v bílém, stříbrném 
a černém provedení. Kompletní přehled barevných kombinací najdete na našich webových stránkách.

Váš vůz by měl být jako Váš podpis.

ColourConcept, určený exkluzivně pro verzi

hatchback, Vám otvírá nepřeberné možnosti

individualizace. Navíc je tu pestrá nabídka 

interiérů, a tak máte na výběr z ohromného počtu 

kombinací exteriéru s interiérem. 

(Více viz Style Guide v kapitole Individualizace.) 17



DESIGN 
INTERIÉRU
Jste nepřehlédnutelní. Dobrá. Teď se podívejme dovnitř. Ukažte ostatním, že je toho ještě víc, co je může ohromit. Kombinace 

krásy a funkčnosti má mnoho variant, ze kterých se dá vybírat.

Svým přitažlivým interiérem si Vás vůz okamžitě získá. Kamkoli pohlédnete, vidíte precizně zpracované kvalitní materiály. A samozřejmostí je důraz 

na ergonomii. Interiér působí sebevědomě a nabízí komfort, stejně jako mimořádnou prostornost.
FABIA nadchne svou prostorností i Vaše přátele nebo rodinu na zadních sedadlech.

Kryty pedálů z ušlechtilé oceli jsou 

stylové a zároveň zvyšují komfort řidiče. 

Pocit volnosti a ještě 

většího prostoru si 

budete užívat s prosklenou 

panoramatickou střechou.
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INTERIÉRY

Interiér Active, černý

Interiér Active, černý

Active

Interiér Ambition, černo-šedý, dekor Basket Matt

Interiér Ambition, červený, dekor Light Brushed Interiér Ambition, modrý, dekor Dark Brushed

Interiér Ambition, modrý, dekor Piano White

Interiér Ambition, černo-šedý, dekor Light Brushed

Interiér Ambition přichází s chromovanými 

doplňky, jako jsou kličky dveří, rámečky 

ofukovačů, rámečky přístrojů na palubní 

desce a prvky na volantu. Na výběr máte 

z více kombinací potahů a dekoru. Základní 

výbava zahrnuje i elektricky ovládaná 

přední okna a rádio Blues. 

AAAAAAAmmmmmbbiittiiiiooooooonnnnnnnnn

Interiér Active je vybaven doplňky 

v černém provedení, jako jsou kličky dveří, 

rámečky ofukovačů a rámečky přístrojů 

na palubní desce. K základní výbavě patří 

i výškově nastavitelné sedadlo řidiče.
21



Dynamický charakter Vašeho vozu 

podtrhnou sportovní sedadla ve 

spe ciálním designu. Nabízíme je 

jako mimořádnou výbavu pro verze 

Style a Ambition dodávanou v rámci 

sportovního paketu Dynamic, který 

lze objednat i ve variantě rozšířené 

o sportovní volant a podvozek.

Sportovní sedadla

Sportovní sedadla

Sportovní sedadla

Interiér Style, černo-šedý, dekor Basket Matt

Interiér Style, modrý, dekor Piano White Interiér Style, modrý, dekor Dark Brushed

Interiér Style, černo-šedý, dekor Dark Brushed

Interiér Style rovněž přichází s chromo-

vanými doplňky. Na výběr máte z několika 

kombinací potahů a dekoru. Základní 

výbava zahrnuje mimo jiné také Easy 

Start, elektronicky řízenou klimatizaci 

Climatronic, infotainment Swing 5", 

výškově nastavitelné sedadlo řidiče 

a spolujezdce, kožený volant a vkládané 

koberce.

SSSttttttyyyyyylllee

Interiér Style, béžový, dekor Piano Black

23



Náhody v životě beru, ale na silnici nenechám na náhodě nic.

BEZPEČ
NOST

25



Pro Vaše maximální bezpečí je FABIA standardně vybavena šesti airbagy: 

hlavovými, čelními a bočními vpředu.

To nejcennější často vozíme vzadu. Pokud budete jezdit v plném obsazení, jistě

přivítáte třetí hlavovou opěrku pro pasažéra na prostředním sedadle.

BEZPEČNOST
Riskujte, ale ne za jízdy. Dopřejte si styl, ovšem ne na úkor bezpečí. Buďte středem pozornosti, ale mějte se na pozoru před 

rizikovými situacemi. Buďte starostliví a přitom si nedělejte zbytečné starosti. FABIA je vůz, na který se můžete spolehnout. 

Vaše bezpečí při jízdě vozem značky ŠKODA je pro nás prioritou. Proto byl také založen Výzkum dopravní bezpečnosti. Jeho tým 

analyzuje dopravní nehody a odhaluje oblasti možných zlepšení. Tyto poznatky jsou pak uplatňovány při vývoji bezpečnostních 

prvků našich vozů.

*  Nezávislé konsorcium evropských ministerstev dopravy, automobilových klubů, 
pojišťoven a organizací na ochranu spotřebitele.

Vynikající úroveň 

bezpečnosti potvrdila 

FABIA v testech Euro 

NCAP*, ve kterých 

získala pět hvězd, 

což je nejlepší 

možné 

hodnocení.
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Vedle své základní funkce udržuje 

adaptivní tempomat automaticky 

odstup od vozidel jedoucích 

vpředu. Pro svou činnost využívá 

radar v předním nárazníku

Adaptivní tempomat ESC Driver Alert
Systém ESC (Electronic Stability Control) zahrnuje 

mnoho funkcí. Například XDS+ (elektronicky řízený 

diferenciál) umožňuje dynamičtější a přitom 

bezpečnější průjezd zatáčkou. Multikolizní brzda 

může v krizovém okamžiku, po aktivaci některého 

z předních airbagů, zabránit nekontrolovanému 

pohybu vozu.

Asistent pro rozpoznání únavy 

vyhodnocuje údaje ze senzorů posilo-

vače řízení. Když systém zaznamená 

chování, které může indikovat únavu 

řidiče (např. intenzivnější korekce směru 

volantem), doporučí Vám prostřednictvím 

Maxi Dotu pauzu.

Front Assist
Bezpečnostní systém Front Assist, 

který využívá pro svou činnost radar 

v předním nárazníku, Vás dokáže 

akusticky i opticky (přes Maxi Dot) 

varovat před kolizí. Pokud řidič včas 

nereaguje, systém se brzděním 

snaží minimalizovat její následky.

Rear View Camera 

ASISTENČNÍ 
SYSTÉMY
Získejte další pomocníky. Nechte technologie, ať to vezmou za Vás, abyste 

se mohli věnovat jen tomu, čemu skutečně chcete. 

Zadní parkovací kamera, 

umístěná v madle pátých dveří, 

Vám usnadní parkování i výjezd 

z parkovacího místa. Systém 

zobrazuje prostor za Vaším 

vozem a vyznačuje jízdní linie 

v jeho šířce. 

29



TECHNO
LOGIE

Zábava, informace či komunikace. Anebo všechno najednou.
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INFOTAINMENT 
Naučte svůj smartphone být ještě chytřejší. Seznamte ho se svou další láskou, autem. A přimějte je, 

ať se spolu domluví. Vypravte se kamkoli. Buďte kýmkoli. Dělejte cokoli. Všechno se teď dá sesynchronizovat.

SmartLink
Váš vůz a smartphone si teď spolu perfektně rozumí. S funkcí 

SmartLink (zahrnující MirrorLink®) bude displej info tainmentu 

zrcadlit informace z Vašeho smartphonu. Všechny nainsta lo vané 

aplikace, které mají certifi kát o bezpečném využití ve voze, jsou 

s MirrorLinkem® kompatibilní.*

Užívejte si zábavu se svým vozem, i když právě nejedete. 

SmartGate Vám umožní propojit Váš smartphone nebo tablet se 

systémy vozu a získat tak zajímavé provozní údaje, třeba jak je 

Vaše jízda ekonomická nebo dynamická, ale i servisní informace 

apod.* 

SmartGate

Nad rámec výbavy infotainmentu Swing nabízí Bolero 6,5" barevný 

dotykový displej a Bluetooth. Přístroj je vždy dodáván včetně sound 

systému ŠKODA Surround, který dokonale ozvučí Váš vůz. Výbavu 

lze rozšířit o hlasové ovládání, SmartLink, příjem DAB (Digital Audio 

Broadcast) a multifunkční volant.

Přístroj s atraktivním kulatým monochromatickým displejem Vám 

nabídne všechny potřebné základní funkce a praktickou od  kládací 

schránku. K jeho výbavě patří tuner FM, vstup USB/Aux-in, slot pro 

SD karty a čtyři 20W reproduktory.

K výbavě shodné s rádiem Blues přidává Swing další funkce. Přístroj 

má barevný dotykový displej s 5" úhlopříčkou a umožňuje mimo jiné 

ovládat přes Car menu nastavení funkcí vozu. Výbavu si můžete 

rozšířit o Bluetooth, příjem DAB (Digital Audio Broadcast), sound 

systém ŠKODA Surround a multifunkční volant.

Infotainment Bolero 6,5"

Rádio Blues Infotainment Swing 5"

Amundsen přichází se stejnými funkcemi jako Bolero, a navíc je 

i navigačním systémem. Standardem je SD karta s mapami, včetně 

doživotní aktualizace* navigačních dat v ceně přístroje. Amundsen 

je vždy dodáván se sound systémem ŠKODA Surround. Výbavu lze 

rozšířit o hlasové ovládání, SmartLink, příjem DAB (Digital Audio 

Broadcast) a multifunkční volant.

Infotainment Amundsen 6,5" s navigací

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

 *   Informace o podmínkách využívání a kompatibilitě funkce SmartLink nebo SmartGate 
najdete na našich webových stránkách.

 **  Aplikace jsou kompatibilní také s MirrorLinkem®.

WeatherPro AudiotekaAUPEO!
Personal Radio

Sygic
Car Navigation

Parkopedia
Parking

MiRoamer

*  Bezplatná aktualizace navigačních dat dvakrát ročně po dobu až pěti let 
po ukončení výroby daného modelu infotainmentu.
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KOMFORT

Elektrické ovládání oken

Elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější 
zpětná zrcátka

KESSY / Easy Start Climatronic
Pokud se rozhodnete pro elektrické ovládání nejen předních, ale 

i zadních oken, bude Váš vůz vybaven také dětskou pojistkou. 

Ovladače jsou umístěny ve dveřích. 

Multifunkční volant
Atraktivní kožený multifunkční volant, který je velmi příjemný 

do ruky, Vám umožňuje komfortně ovládat rádio, Maxi Dot 

a telefon. 

Light and Rain Assist
Vaše cestování bude mnohem příjemnější a bezpečnější 

s automatickým spínáním světel a stěračů, včetně funkcí 

Tunnel Light, Coming Home a Leaving Home.

FABIA může mít systém KESSY pro používání vozu bez klíče 

(Keyless Entry, Start and exit SYstem) nebo jednodušší 

variantu Easy Start. Tlačítko Start/Stop pro nastartování 

a vypnutí motoru je na sloupku řízení. 

Elektronicky řízená klimatizace není jen sezonní pracovník 

na horké léto. O Váš maximální tepelný komfort se postará 

za každého období a díky senzoru vlhkosti si poradí i se zamlžením 

čelního skla. 

Jakmile si sedadlo nastavíte podle své výšky, abyste měli z auta dobrý výhled, 

budete se za volantem hned cítit jako doma. 

Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

Zrcátka si seřídíte během chvilky a také je snadno zbavíte zamlžení 

nebo námrazy. A to vše z pohodlí sedadla, bez otvírání oken.

Zhluboka se nadechněte, bude řeč o komfortu. 

Vyžadujte ho, tak jako vyžadujete pozornost. 

Buďte svěží i po těch nejdelších cestách. Vezměte 

to do svých rukou, tady rozhodujete Vy. Tak ať 

jste v pohodě.
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Schránka na deštník

Signalizace vzdálenosti 
při parkování

Sunset

Když potřebujete umístit lístek z parkovacího automatu na dobře 

viditelné místo za předním sklem, řešení je snadné. Vůz je vybaven 

držákem na parkovací lístky.

Pokud je Váš vůz vybaven schránkou s originálním deštníkem 

ŠKODA, pod pravým předním sedadlem, počasí Vás nepřekvapí. 

Škrabka
Zelená škrabka na led, umístěná na krytu 

palivové nádrže, je v případě potřeby 

po ruce a přitom nevadí, že ji sem 

odkládáte mokrou.

Schránka na brýle
Držák na lístky

Zaparkovat je mnohem snazší s pomocí 

předních a zadních parkovacích senzorů. 

Zvuková a vizuální signalizace Vás 

upozorňuje na zkracující se vzdálenost 

od překážky. 

Skla s vyšším stupněm tónování v zadní části vozu nabídnou pasažérům na zadních 

sedadlech účinnou ochranu před sluncem a větší pocit soukromí. 

Komfort řidiče a spolujezdce 

zvyšuje loketní opěra mezi 

předními sedadly, která ukrývá 

odkládací prostor.

Vaše stylové sluneční brýle si zaslouží své vlastní úložné místo. 

Speciální schránka je umístěna nad vnitřním zpětným zrcátkem.

Loketní opěra
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To, co mám, umím využít na maximum.

VÝKON
39



VÝKON
Vypravte se za zábavou do ulic. Křížem krážem, kudy Vás napadne. 

Prokličkujte obratně rušnými místy. Užívejte si jízdu. Spolehněte se 

na skvělé vlastnosti motoru a využijte veškerý jeho jízdní potenciál. 

Když je chod motoru zbytečný, 

například při čekání na semaforech 

nebo v kolonách, systém Start-Stop ho 

automaticky vypne, a tak šetří palivo. 

Po sešlápnutí spojkového pedálu se 

motor opět automaticky nastartuje.

Systém Start-Stop

Co motor, to jiný charakter. Pro běžné každodenní dojíždění se hodí agilní pružné tříválce. Pro sportovnější jízdu si můžete zvolit 

některý z dynamických čtyřválců TSI... Ať už se rozhodnete jakkoli, vždy jste si vybrali spolehlivost a úsporný provoz, protože 

tohle platí o všech našich moderních benzinových i dieselových motorech.

Motory
Manuální převodovka je v závislosti na zvoleném motoru buď 

pětistupňová, nebo šestistupňová. Obě varianty nabízejí 

přesné, snadné řazení a krátké dráhy řadicí páky. Pokud si 

chcete užívat sílu motoru v absolutním komfortu, pak je tu 

pro Vás automatická převodovka DSG (Direct Shift Gearbox).

Převodovky

41



SIMPLY
CLEVER

Pořádně usnadnit život může i detail. Ale chytrý.

43



Změňte totálně svůj život. Usnadněte si ho. Zjednodušte si ho. Objevte maličkosti, které mají velký 

význam. Říkejte tomu třeba soustředit se na detail. Nebo Simply Clever.

Přihrádky v obou zadních dveřích jsou 

vytvarovány tak, aby se do nich daly odložit 

0,5litrové lahve. Do předních dveří se vejdou 

lahve s obsahem 1,5 litru. 

Uzavíratelná odkládací schránka proti sedadlu spolu jezdce 

Vám může při zapnuté klimatizaci chladit nápoj.

Držáky lahví Schránka v přístrojové desceKapsy Držák na výstražnou vestuDržák na multimediální přístroje Koš na odpadky
K bezpečnému převážení externích přístrojů je určen speciální 

držák, který se vloží do dvojitého držáku nápojů ve středové 

konzole.

Obaly od občerstvení patří do koše na odpadky, který 

je možné umístit do přihrádky v předních i v zadních 

dveřích. Koš se dá snadno vyjmout a vysypat. 

Do odkládacích kapes na vnitřní straně opěradel 

předních sedadel si můžete uložit mapu, mobil 

apod.

Držák je umístěn v přihrádce v předních dveřích 

u řidiče, a tak máte výstražnou vestu v případě 

potřeby okamžitě po ruce.

ÚLOŽNÁ MÍSTA V INTERIÉRU
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ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR
Uložte. Pověste. Zvedněte. Zajistěte. Čím víc je v objemném zavazadlovém prostoru 

důmyslných detailů, tím míň musíte přemýšlet, když nakládáte věci.

Dělicí síť Mezipodlaha Síťový program
Pokud převážíte v kombi větší předměty bez použití krytu 

zavazadlového prostoru, přijde Vám vhod dělicí síť. S ní 

oddělíte úložný prostor od kabiny a zvýšíte tak bezpečnost 

posádky.

Speciální výbavou pro verzi kombi je mezipodlaha. Díky 

ní se dno zavazadlového prostoru dostává na úroveň 

nákladové hrany, a tak je manipulace se zavazadly 

snazší, a navíc tu vzniká skrytý úložný prostor. 

Sada sítí různých velikostí spolehlivě zabrání 

posouvání věcí a také budete mít v kufru 

pořádek.

Zavazadlový prostor modelu 

FABIA charakterizují velmi 

působivá čísla: hatchback 

nabízí 330 litrů, a po sklopení 

opěradel zadních sedadel 

1150 litrů, kombi 530/1395 litrů.

Kapacita

Kryt Sklopné háčky Pružná přihrádka
Kryt zavazadlového prostoru lze umístit také do nižší 

polohy, a tak může sloužit i pro převezení křehčích věcí. 

Své tašky s nákupy můžete zavěsit na sklopné 

háčky. Pak se z nich cestou nic nevysype.

Praktická pružná přihrádka snadno udrží 

drobnější věci na jejich místě. 
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Vezměte sportovní úspěchy vozů ŠKODA v legendární rallye Monte 

Carlo a smíchejte je se stylem a půvabem monackého knížectví. 

Výsledkem je vzrušující ŠKODA FABIA MONTE CARLO. Vůz charakterizují 

černé exteriérové prvky, které mu dávají jedinečný styl a dravý výraz. 

A jako standard přichází i prosklená panoramatická střecha. 

Ke specifi ckým prvkům v černém provedení patří vnější zpětná zrcátka, rámeček masky chladiče, 

spoiler předního nárazníku, kryty prahů a difuzor. Na B-sloupcích se nachází logo Monte Carlo. Silný 

celkový dojem, stejně jako komfort pasažérů, umocňuje Sunset – skla s vyšším stupněm tónování 

v zadní části vozu. 

MONTE CARLO



Prahové lišty s nápisem Monte Carlo mají 

dekorativní i ochrannou funkci.

Hlavice řadicí páky je provedena v černé kůži. 

Manžeta má červené prošití a také koberce 

jsou obšity červeně. Středovou konzolu si 

můžete zvolit v červené nebo černé barvě.
Interiér se sportovními sedadly je vybaven potahovou látkou v kombinaci červené, černé a šedé barvy. 

Tříramenný sportovní volant v perforované kůži zdobí červené prošití. 

Jedinečnost vozu podtrhují 16" kola z lehké 

slitiny Italia v černé barvě, s lesklou obvo-

dovou linkou.

Vaše radost z jízdy bude ještě větší s prosklenou pano-

ramatickou střechou, kterou můžete v případě potřeby 

zevnitř zakrýt roletou. 
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Najděte si nové výzvy. Zkuste jiné sporty. Vypravte se po nepoznaných 

cestách. ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE je připravena na dobrodružství. 

Výrazné exteriérové prvky dávají vozu robustní outdoorový vzhled 

a zároveň chrání karoserii za extrémnějších jízdních podmínek před 

odlétajícími kameny. Pro jistotu je vůz vybaven rezervním kolem. 

Na horských výpravách pak přijde vhod asistent rozjezdu do kopce 

a v zimních měsících Vám zpříjemní cestování vyhřívání předních sedadel. 

K osobité výbavě verze ScoutLine patří mimo jiné přední nástavbový díl s exkluzivním lakováním ve 

strukturované černo-šedé barvě a refl exní stříbrné barvě. 

SCOUTLINE
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Přední a zadní lemy blatníků a kryty prahů ve strukturované černo-šedé barvě umocňují jedinečnost verze ScoutLine a její outdoorový charakter. Přepravní možnosti 

vozu zvyšuje střešní nosič dodávaný v atraktivní stříbrné barvě. Jako standard přichází i Sunset – skla s vyšším stupněm tónování v zadní části vozidla.

16" kola z lehké 
slitiny Rock.

17" kola z lehké 
slitiny Clubber.

 17" kola z lehké 
slitiny Camelot.

Mimořádnou robustnost dává vozu zadní nástavbový díl ve strukturované 

černo-šedé barvě s integrovaným difuzorem v refl exní stříbrné. Příprava pro 

tažné zařízení dodávaná standardně pak jistě potěší všechny, kteří chtějí 

využívat odolnost a vytrvalost verze ScoutLine při tahání přívěsu.
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INDIVIDUALIZACE
Jedna z mnoha? Ne, jediná z mnoha.

57



BARVY

Skvělý design exteriéru musí být oblečen do skvělých 

barev. Vyberte si ze široké škály, kterou nová FABIA nabízí, 

a vneste do ulic Vašeho města svou oblíbenou barvu.

Bílá Candy uni Modrá Pacifi c uni

Zelená Rallye metalízaStříbrná Brilliant metalíza Červená Corrida uni Bílá Laser uni

Hnědá Topaz metalíza* Bílá Moon metalíza

Modrá Race metalíza

Červená Rio metalíza Černá Magic s perleťovým efektem

Modrá Denim metalíza Béžová Cappuccino metalíza Šedá Quartz metalíza

Skvělý design exteriéru musí být oblečen do skvělých barev. Vyberte si 

ze široké škály, kterou FABIA nabízí, a vneste do ulic Vašeho města svou 

oblíbenou barvu.

* K dispozici do března 2017.
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KOLA

16" kola z lehké slitiny Antia, bílá 16" kola z lehké slitiny Antia, červená 16" kola z lehké slitiny Antia, černá 16" kola z lehké slitiny Rock

17" kola z lehké slitiny Camelot 17" kola z lehké slitiny Clubber 16" kola z lehké slitiny Antia, stříbrná 15" kola z lehké slitiny Matone, stříbrná

15" kola z lehké slitiny Mato

15" kola z lehké slitiny Matone, bílá

15" ocelová kola s kryty Dentro

15" kola z lehké slitiny Matone, černá

14" ocelová kola s kryty Flair

Na některých fotografi ích v tomto katalogu je vůz vybaven 17" koly z lehké slitiny Savio v černém provedení z nabídky ŠKODA Originálního příslušenství. 61



POTAHY
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Interiér Ambition, modrý Interiér Style, černo-šedýInteriér Active, černý Interiér Style, béžový

Interiér Ambition, 
červený

Interiér Style, 
modrý

Interiér Ambition, 
černo-šedý

Sportovní 
sedadla 63



STYLE GUIDE

A teď bude po mém.

Když se spojí nabídka barev exteriérových prvků v rámci ColourConceptu 

a barevné možnosti interiérů, máte před sebou úžasné množství kombinací. 

Abychom Vám usnadnili výběr, vytvořili jsme pro Vás průvodce kombinacemi 

exteriéru s interiérem. Orientace je jednoduchá, žádný složitý proces. 

Takže která kombinace je ve Vašem stylu?
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Kromě 16" kol Antia (na snímcích) si můžete zvolit i 15" kola Matone, která jsou k dispozici v bílém, stříbrném a černém provedení.

1 Zelená Rallye metalíza

2 ColourConcept v černé barvě

3 Interiér Style, černo-šedý

(Doporučujeme také s černo-šedým 

interiérem Ambition.)

1 3

2

ColourConcept je určen exkluzivně pro verzi hatchback, 
pro verzi kombi jsou v nabídce barevná kola.
Kompletní přehled barevných kombinací najdete 
na našich webových stránkách.

1 Černá Magic 

s perleťovým efektem

2 ColourConcept 

ve stříbrné barvě

3 Interiér Ambition, 

červený

1 Modrá Race metalíza

2 ColourConcept v bílé barvě

3 Interiér Style, modrý

(Doporučujeme také s modrým 

interiérem Ambition.)

1 3

2

1 3

2

1 Červená Corrida uni

2 ColourConcept v černé barvě

3 Interiér Ambition, černo-šedý

(Doporučujeme také s černo-šedým interiérem Style.)

1 3

2

67



1 Černá Magic 

s perleťovým efektem

2 ColourConcept 

ve stříbrné barvě

3 Interiér Style, béžový

1 Modrá Pacifi c uni

2 ColourConcept 

ve stříbrné barvě

3 Interiér Ambition, modrý

(Doporučujeme 

také s modrým 

interiérem Style.)

1 3

2

1 3

2

1 Šedá Quartz metalíza

2 ColourConcept ve stříbrné barvě

3 Interiér Style, béžový

1 3

2

1 Bílá Moon metalíza

2 ColourConcept v černé barvě

3 Interiér Ambition, červený

1 Červená Corrida uni

2 ColourConcept v bílé barvě

3 Interiér Ambition, 

černo-šedý

(Doporučujeme také 

s černo-šedým 

interiérem Style.)

1 Béžová Cappuccino metalíza

2 ColourConcept v černé barvě

3 Interiér Style, černo-šedý

(Doporučujeme také s černo-šedým 

interiérem Ambition.)

1 3

2

1 3

2

1 3

2
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PŘÍSLU 
ŠENSTVÍ

Můj vůz, můj styl, můj podpis. 
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Osobitý styl vozu může být zvýrazněn 17" koly z lehké slitiny Savio v lesklém nebo matném černém provedení. 

Mimořádný dojem udělá Váš vůz také s 16" koly z lehké slitiny Italia, která nabízíme v bílé, stříbrné nebo černé barvě.

Dekorativní prahové lišty s aluminiovou vložkou podtrhávají 

jedinečnost vozu a zároveň chrání prahy před poškozením. 

Lapače nečistot chrání karoserii před

blátem a odlétajícími kamínky.

Do uzamykatelného boxu, který spojuje 

praktičnost, bezpečnost a styl, se vejde až 

 pět párů lyží nebo čtyři snowboardy. 

Na základní střešní nosič můžete bezpečně upevnit další 

nosiče a držáky, jako jsou nosič jízdního kola, box na lyže nebo 

snowboardy a další.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Interiérová fólie
Fólie určená pro dekor Piano White nebo Piano Black dodá interiéru vozu zcela osobitý charakter. 

Prostřednictvím ŠKODA E-shopu si můžete vytvořit individuální fólii se svou fotografi í.

Nic není defi nitivní. Když víte, co chcete, jděte za tím 

a nepřestávejte, dokud toho nedosáhnete. Nespokojte 

se jen s nějakou výbavou navíc. Chtějte to, co je nejlepší 

přesně pro Vás. 

Dětská autosedačka Wavo 1-2-3, která splňuje 

přísné evropské bezpečnostní předpisy, zajistí 

velký komfort malým pasažérům ve věku 

3–12 let (15–36 kg).
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PAKET 
RED & GREY

Fólie Red & Grey na kapotě, střeše a pátých dveřích; 

kryty vnějších zpětných zrcátek v červené barvě; 

doporučená kombinace s broušenými 17" koly z lehké 

slitiny Savio v červené barvě.

Buďte v individualizaci o krok dál než jiní. Podtrhněte 

sportovní proporce svého vozu a dejte mu Váš 

osobní image. Přinášíme Vám paket Red & Grey 

určený pro hatchback i kombi s karoserií v bílé nebo 

černé barvě. Paket doporučujeme kombinovat podle 

barvy vnějších zpětných zrcátek s červenými nebo 

černými koly z lehké slitiny.

Fólie Red & Grey na kapotě, střeše a pátých dveřích; kryty 

vnějších zrcátek v černé barvě; doporučená kombinace 

s broušenými 17" koly z lehké slitiny Savio v černé barvě.
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DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
Staňte se opravdovými fanoušky toho, co máte rádi. 

A ukažte to všem. Noste symbol svého auta všude. 

V ruce, na hlavě a kdekoli jinde.

Uvedené produkty představují pouze část ze široké nabídky dárkových předmětů. Informace o celém sortimentu získáte u autorizovaného servisního partnera ŠKODA.

Model FABIA 1:43 (kombi)

Odznaky

Hrnek 

Klíčenka

Model FABIA 1:43 (hatchback)
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Technické údaje – FABIA
Motor 1,0 MPI/44 kW 1,0 MPI/55 kW 1,2 TSI/66 kW 1,2 TSI/81 kW 1,4 TDI CR DPF/66 kW 1,4 TDI CR DPF/77 kW

zážehový zážehový zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

vznětový, přeplňovaný turbo-
dmychadlem, přímé vysokotlaké 
vstřikování paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný turbo-
dmychadlem, přímé vysokotlaké 
vstřikování paliva common-rail

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 3/999 3/999 4/1197 4/1197 3/1422 3/1422
Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 44/5000–6000 55/6200 66/4400–5400 81/4600–5600 66/3000–3250 77/3500–3750
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 95/3000–4300 95/3000–4300 160/1400–3500 175/1400–4000 230/1750–2500 250/1750–2500
Exhalační norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
Palivo benzin, okt. č. 95/91* benzin, okt. č. 95/91* benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 motorová nafta motorová nafta

Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h) 160 172 182 196 182 193
Zrychlení 0–100 km/h (s) 15,7 14,7 10,9 9,4 11,1 10,1
Spotřeba (dle normy 99/100)
– město (l/100 km) 5,7 5,8 6,0 6,1 (5,8) 4,3 (4,4) 4,4
– mimo město ( l/100 km) 4,1 4,2 4,0 4,1 (4,1) 3,5 (3,7) 3,7
– kombinovaná (l/100 km) 4,7 4,8 4,7 4,8 (4,7) 3,8 (4,0) 4,0
Emise CO2 (g/km) 106 108 107 110 (109) 100 (104) 104
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Pohon
Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol
Spojka hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová
hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová
hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová
hydraulicky ovládaná, jedno-

kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, jedno-
kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

Převodovka mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 6stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 5stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 5stupňová

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost 
– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg) 1055 1055 1109 1129 (1154) 1156 (1186) 1165

Užitečná hmotnost 
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg) 530 530 530 530 530 530

Celková hmotnost (kg) 1510 1510 1564 1584 (1609) 1611 (1641) 1620

Nebrzděný přívěs (max. kg) 520 520 550 560 (570) 570 (590) 580

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 800 800 1000 1100 1100 1100

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová Vnější rozměry
Součinitel odporu vzduchu Cx 0,316–0,325 (dle motorizace) Délka (mm) 3992

 Šířka (mm) 1732
Podvozek Výška (mm) 1467
Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozvor (mm) 2470
Zadní náprava kliková s vlečenými rameny Rozchod vpředu/vzadu (mm) – dle motorizace 1463; 1457/1457; 1451
Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Světlá výška (mm) 133
– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny
– vzadu bubnové/kotoučové (dle motorizace) Vnitřní rozměry
Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1401/1386
Kola** 5,0J x 14"; 6,0J x 15" (dle motorizace) Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1021/963
Pneumatiky** 175/70 R14; 185/60 R15 (dle motorizace) Objem zavazadlového prostoru (max. l)

– bez rezervního kola – nesklopená/sklopená zadní sedadla 330/1150
Objem palivové nádrže (l) 45 – s rezervním kolem jsou hodnoty o 25 l nižší

 * Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.
 ** Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz.
 ( )  Platí pro automatickou převodovku.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování 
provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.

 * Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.
 ** Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmerykol.cz.
 ( )  Platí pro automatickou převodovku.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování 
provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.
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Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová Vnější rozměry
Součinitel odporu vzduchu Cx 0,302–0,309 (dle motorizace) Délka (mm) 4257

 Šířka (mm) 1732
Podvozek Výška (mm) – včetně/bez střešního nosiče 1488/1467
Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozvor (mm) 2470
Zadní náprava kliková s vlečenými rameny Rozchod vpředu/vzadu (mm) – dle motorizace 1463; 1457/1457; 1451
Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Světlá výška (mm) 135
– vpředu kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny
– vzadu bubnové/kotoučové (dle motorizace) Vnitřní rozměry
Řízení hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1401/1386
Kola** 5,0J x 14"; 6,0J x 15" (dle motorizace) Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 1021/967
Pneumatiky** 175/70 R14; 185/60 R15 (dle motorizace) Objem zavazadlového prostoru (max. l)

– bez rezervního kola – nesklopená/sklopená zadní sedadla 530/1395
Objem palivové nádrže (l) 45 – s rezervním kolem jsou hodnoty o 25 l nižší

Motor 1,0 MPI/55 kW 1,2 TSI/66 kW 1,2 TSI/81 kW 1,4 TDI CR DPF/66 kW 1,4 TDI CR DPF/77 kW

zážehový zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

zážehový, přeplňovaný 
turbodmychadlem, 

přímé vstřikování paliva 

vznětový, přeplňovaný turbo-
dmychadlem, přímé vysokotlaké 
vstřikování paliva common-rail

vznětový, přeplňovaný turbo-
dmychadlem, přímé vysokotlaké 
vstřikování paliva common-rail

Počet válců/zdvihový objem (cm3) 3/999 4/1197 4/1197 3/1422 3/1422
Maximální výkon/otáčky (kW/min-1) 55/6200 66/4400–5400 81/4600–5600 66/3000–3250 77/3500–3750
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 95/3000–4300 160/1400–3500 175/1400–4000 230/750–2500 250/1750–2500
Exhalační norma EU6 EU6 EU6 EU6 EU6
Palivo benzin, okt. č. 95/91* benzin, okt. č. 95 benzin, okt. č. 95 motorová nafta motorová nafta

Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h) 175 185 199 184 196
Zrychlení 0–100 km/h (s) 14,9 11,0 9,6 11,3 10,2
Spotřeba (dle normy 99/100)
– město (l/100 km) 5,8 6,0 6,1 (5,8) 4,3 (4,4) 4,5
– mimo město ( l/100 km) 4,2 4,0 4,1 (4,1) 3,5 (3,7) 3,8
– kombinovaná (l/100 km) 4,8 4,7 4,8 (4,7) 3,8 (4,0) 4,0
Emise CO2 (g/km) 109 107 110 (109) 101 (104) 106
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Pohon
Druh pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol pohon předních kol
Spojka hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová
hydraulicky ovládaná, 

jednokotoučová
hydraulicky ovládaná, jedno-

kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, jedno-
kotoučová (dvě souosé spojky 
elektrohydraulicky ovládané)

hydraulicky ovládaná, 
jednokotoučová

Převodovka mechanická 5stupňová mechanická 5stupňová mechanická 6stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 5stupňová
(automatická 7stupňová DSG)

mechanická 5stupňová

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost 
– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg) 1079 1133 1153 (1178) 1180 (1210) 1189

Užitečná hmotnost 
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg) 530 530 530 530 530

Celková hmotnost (kg) 1534 1588 1608 (1633) 1635 (1665) 1644

Nebrzděný přívěs (max. kg) 530 560 570 (580) 590 (600) 590

Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg) 800 1000 1100 1100 1100

Technické údaje – FABIA COMBI 
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Všeobecné informace
ŠKODA SERVICE

ŠKODA Assistance
Stane-li se Vaše vozidlo z jakýchkoliv důvodů nepojízdným, 
volejte kdykoliv (24 hodin denně 365 dní v roce) centrálu 
ŠKODA Assistance:

v ČR: 800 120 000 v zahraničí: +420 236 090 002

Pracovníci centrály Vám ochotně zprostředkují potřebnou 
pomoc. 

Záruka mobility 
Pokud se Vaše vozidlo stane během cesty z důvodu 
jakékoliv neočekávané poruchy nepojízdným, budou 
Vám kdekoliv, v jakoukoliv dobu a bezplatně poskytnuty 
následující služby: příjezd na místo poruchy nebo odtah 
k nejbližšímu servisnímu partnerovi ŠKODA, technická 
pomoc po telefonu, popř. zprovoznění na místě. Nebude-li 
oprava provedena ten samý den, může servisní partner 
ŠKODA v případě potřeby zajistit pro posádku vozidla 
ještě některou z následujících služeb: náhradní doprava 
(autobus, vlak apod.), zapůjčení náhradního vozidla 
až na  3 pracovní dny, přenocování v hotelu na 1 noc. 
Podmínkou platnosti Záruky mobility je provádění 
servisních prohlídek v síti autorizovaných servisních 
partnerů ŠKODA. Informace o Záruce mobility získáte 
na ŠKODA Infolince 800 600 000.

Vyzvednutí a přistavení vozu
Je-li pro Vás překážkou přistavit Váš vůz do servisu, 
autorizovaný servisní partner s Vámi dohodne termín 
a vůz si u Vás vyzvedne. Po provedení servisních úkonů jej 
přistaví zpět. Doporučujeme objednat si službu vyzved nutí 
a přistavení vozu už v okamžiku objednání Vašeho vozu 
do servisu.

Náhradní vozidlo 
Po dobu opravy nebo údržby Vašeho vozu Vám 
autorizovaný servisní partner ŠKODA může poskytnout 
náhradní vozidlo. Doporučujeme zamluvit si náhradní vůz 
už v okamžiku objednání servisních prací, tak budete mít 
jistotu, že je pro Vás v požadovaném termínu připravený. 

Záruky výrobce 
1. Záruka 2 roky na věcné a právní vady
2. Záruka 3 roky na vady laku
3. Záruka 12 let na neprorezavění karoserie 

Prodloužená záruka
K vozu ŠKODA si můžete za příplatek jako mimořádnou 
výbavu objednat záruku prodlouženou až na 5 let s volbou 
limitu najetých kilometrů až 150 000 km. V době trvání 
Prodloužené záruky máte právo na bezplatné, včasné 
a řádné odstranění oprávněně reklamovaných vad dle 
platných obchodních podmínek. Více informací naleznete 
na www.skoda-auto.cz a u svých autorizovaných prodejců 
vozů ŠKODA.

Mobilita Plus
Aby Vaše jízda vozem značky ŠKODA byla vždy bezpečná 
a příjemná, připravili jsme pro Vás paket Mobilita Plus, jehož 
zakoupením si můžete rozšířit Záruku mobility a prodloužit 
standardní dvouletou záruku na vůz na období 5 let nebo 
100 000 km. Vedle základní Záruky mobility vztahující se 
na vady výrobního charakteru Vám navíc poskytneme 
pomoc i v případech, které mohou nastat kdykoliv při 
každodenním provozu Vašeho vozidla. Pomoc Vám 
poskytneme v těchto případech: defekt pneumatiky, vybití 
baterie, nedostatek paliva, záměna paliva, nedostatek 
oleje nebo chladicí kapaliny, zabouchnutí klíče ve voze, 
zlomení klíče, ztracení klíče, nehoda, poškození kabeláže 
vozu zvěří (např. kunou). Na platnost rozšířené Záruky 
mobility a prodloužené záruky na 5 let nebo 100 000 km 
se vztahují podmínky platnosti z odstavce Záruky mobility 
a Prodloužené záruky.

Proměnný servisní interval
U vybraných modelů ŠKODA může být uplatněn proměnný 
servisní interval (WIV). Při dodržení předepsaných podmí-
nek umožňuje systém WIV prodloužit servisní interval až 
na maximálně 30 000 km, respektive až na maxi málně 
dva roky. Délka intervalu servisních prohlídek závisí 
na režimu provozu vozidla. Řidič je vždy včas informován 
prostřednictvím panelu přístrojů o nutnosti provedení 
servisní prohlídky. O možnostech nastavení proměn ného 
servisního intervalu na Vašem voze se informujte u svého 
nejbližšího servisního partnera ŠKODA.
 
ŠKODA ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Jako ŠKODA Originální příslušenství Vám nabízíme široký 
sortiment produktů zaměřených na individualizaci vozu, 
přepravu, hudbu a komunikaci, bezpečnost či komfort 
a užitek. Produkty procházejí náročnými testy v rámci 
technického vývoje ŠKODA a vyznačují se vysokou kvalitou, 
bezpečností a kompatibilitou s jednotlivými modely ŠKODA, 
pro které jsou připraveny. Při použití produktů ŠKODA 
Originálního příslušenství zůstává zachována záruka vozu 
v plné výši. Bližší informace o celém sortimentu najdete 
v katalozích příslušenství jednotlivých modelů ŠKODA. 

ŠKODA ORIGINÁLNÍ DÍLY 

Bezpečnost 
ŠKODA Originální díly jsou identické s díly, které 
byly použity při montáži vozu ŠKODA. Díky použití 
prvotřídních materiálů a technologií zaručují bezpečnou 
a bezstarostnou jízdu. 

Dostupnost 
ŠKODA AUTO nabízí kompletní sortiment dílů, 
respektive dílů výbavy použitých při sériové výrobě 
vozu, a nezaměřuje se pouze na obrátkové díly. 
Zásobování ŠKODA Originálními díly je zajištěno 
i po výběhu daného modelu ze série, po min. zákonem 

stanovenou dobu 5 let, přičemž naším cílem je zajištění 
dílů nutných pro provoz vozidla až po následujících 15 let. 

Dlouhá životnost 
Použití materiálů prvotřídní kvality a špičková technologie 
výroby ŠKODA Originálních dílů zaručují jejich maximální 
spolehlivost a dlouhou životnost. Důkazem je tříletá 
záruka na ŠKODA Originální baterie a prodloužení záruční 
doby originálních tlumičů výfuku na 4 roky, vztahující se 
na všechny střední a zadní díly výfuku.

Ochrana životního prostředí 
Do sortimentu ŠKODA Originálních dílů patří i díly výměnné, 
při jejichž výrobě není životní prostředí natolik zatěžováno 
odpadem, přebytkem odpadního tepla a znečišťováním vody. 

INFORMACE NA INTERNETU

Na www.skoda-auto.cz najdete mimo jiné náš konfi gurátor, 
se kterým si můžete sestavit svůj vůz přesně podle svých 
představ a přání. Navštivte i www.youtube.com/skodacz 
nebo jděte na www.facebook.com/skodacz a staňte se 
fanoušky značky ŠKODA. Získáte čerstvé informace a nové 
přátele. 

ŠKODA FINANCIAL SERVICES 

Využijte pro pořízení svého nového vozu výhodných 
akčních nabídek fi nancování od ŠKODA Financial Services. 
Smlouvu na úvěr, fi nanční leasing či operativní leasing 
můžete uzavřít přímo u autorizovaného prodejce, a to bez 
poplatků. Spočítejte si výši své měsíční splátky na on-line 
kalkulačce a zároveň si nechte svoji smlouvu předschválit. 
Nabídka fi nancování platí pro soukromé osoby, podnikatele 
i fi rmy. Více informací na www.vwfs.cz.

PRODEJ VELKOODBĚRATELŮM

Nabízíme Vám produkty a služby přizpůsobené Vašim 
obchodním a finančním potřebám, špičkovou úroveň péče 
o zákazníka, portfolio služeb odpovídající požadavkům 
velkoodběratelů a vysokou kvalitu vozů, příslušenství 
a servisu, která je zárukou nízkých nákladů na provoz 
Vašeho vozového parku. Více informací na 
www.skoda-auto.cz/fleet.
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Společnost ŠKODA AUTO považuje za jeden ze svých prvořadých cílů vývoj a výrobu produktů, které jsou v maximální možné míře šetrné k životnímu 
prostředí ve všech fázích svého životního cyklu. Hlavní důraz klademe na výběr recyklovatelných materiálů. Vozy ŠKODA vyrábíme progresivními 
technologiemi v moderních výrobních provozech splňujících nejpřísnější kritéria. Pro antikorozní ochranu lakovaných částí vozu je používána výhradně 
bezolovnatá kataforéza (KTL) a vodou ředitelné barvy.
Snižování spotřeby paliva a emisí realizujeme v rámci koncernové strategie, a tak motory, které nabízíme, splňují aktuální emisní předpisy. Všechny produkty 
ŠKODA AUTO splňují zákony a předpisy na ochranu půdy a vody. Výsledkem těchto aktivit je, že vozy ŠKODA odpovídají nejen požadavkům z oblasti technické 
úrovně, bezpečnosti a kvality, ale i z oblasti ochrany životního prostředí. Společnost ŠKODA AUTO tak přispívá k zachování čistého životního prostředí při 
současném zajištění mobility a spokojenosti svých zákazníků.

Ekologické logo vyjadřuje vědomí odpovědnosti a snahu ŠKODA AUTO o trvale udržitelný vývoj společnosti a šetrný přístup k životu a přírodě. 

V tomto katalogu jsou vyobrazeny modely s volitelnou či příplatkovou výbavou, která nemusí být součástí standardní výbavy. Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, 
materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání katalogu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v tomto 
katalogu jsou tedy pouze orientační. Vzhledem k omezeným technickým možnostem tiskového procesu se barvy vyobrazené v tomto katalogu mohou mírně lišit od skutečných 
odstínů laků nebo jiných materiálů. Nejnovější údaje a další podrobné informace o standardní a volitelné výbavě, o aktuálních cenách, dodacích podmínkách a termínech si prosím 
ověřte u svého prodejce vozů ŠKODA. Svůj vůz si můžete sestavit pomocí konfigurátoru na www.skoda-auto.cz. Tento katalog byl vytištěn na papír vyrobený z buničiny bělené bez 
použití chloru. Papír je 100% recyklovatelný.

Váš prodejce vozů ŠKODA:

Získejte více informací a domluvte si zkušební jízdu:

/skodacz /skodacr/skodacz /skodacz

skoda-auto.cz 

Stáhněte si aplikaci 
MyŠKODA App.
Užitečného servisního 
pomocníka na vaše cesty.


