SIMPLY CLEVER

NOVÁ ŠKODA FABIA
A FABIA COMBI

ANATOMIE,
KTERÁ
STRHNE
POZORNOST

Nové motory EU 6

Rain-Light
Assistant

MirrorLink™

Panoramatická
prosklená střecha
Sound systém
ŠKODA Surround

LED denní svícení
Front Assistant

KESSY (Keyless Entry
Start and exit SYstem)

Dynamický design

Přední a zadní parkovací senzory

DESIGN
EXTERIÉRU
Dejte všem o sobě
vědět. A začněte
hned. Oblékejte se
tak, že ostatním
vyrazíte dech. Anebo

ještě lépe. Buďte
nepřehlédnutelní se
svým novým vozem
Fabia.

Směrová světla, která se
nyní nacházejí v krytech
zpětných zrcátek, 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.

Nová Fabia strhává pozornost, kdekoli se objeví. Ostré
zlomy a výrazné linie, které vytvářejí hru světla a stínu,
vycházejí ze současného designového jazyka ŠKODA.
Jeho tvaroslovím jsou definovány i krystalické
prolisy vymezující prostor pro registrační značku.
Na zádi objevíte také důvěrně známé prvky, jako
třeba prosvícení do C charakteristické pro zadní
svítilny, které mají nyní lesklý černý rámeček.

Při pohledu zpředu můžete vnímat sílu
a sebevědomí, které nová 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
nová Fabia při pohledu z boku. Hra světla
a stínu nikdy neustává. Linie střechy mírně
klesá a je zakončena efektním spoilerem
s integrovaným brzdovým světlem.

Setkání působivého designu a dokonalé funkčnosti
představuje nová 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.

Modrá Race metalíza

Bílá Candy uni

Modrá Pacific uni

Žlutá Sprint uni

Stříbrná Brilliant metalíza

Zelená Rallye metalíza

Červená Rio metalíza

Bílá Laser uni

Bílá Moon metalíza

Hnědá Topaz metalíza

Modrá Denim metalíza

Červená Corrida uni

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.

Černá Magic s perleťovým efektem

Béžová Cappuccino metalíza

Šedá Metal metalíza

17" kola z lehké slitiny Prestige

16" kola z lehké slitiny Beam, černá

17" kola z lehké slitiny Clubber

16" kola z lehké slitiny Rock

16" kola z lehké slitiny Beam, stříbrná

15" kola z lehké slitiny Carme

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

16" kola z lehké slitiny Beam, bílá

15" kola z lehké slitiny Mato

16" kola z lehké slitiny Beam, červená

15" ocelová kola s kryty Dentro

14" ocelová kola s kryty Flair

COLOUR
CONCEPT

Váš vůz by měl být jako Váš podpis.
ColourConcept, určený exkluzivně pro verzi
hatchback, Vám otvírá nepřeberné možnosti
individualizace nového modelu Fabia.

ColourConcept – bílá

ColourConcept – červená

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

ColourConcept – stříbrná

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.

Kompletní přehled nabízených
barevných kombinací najdete
na našich webových stránkách.

INTERIÉR
Jste nepřehlédnutelní. Dobrá.
Teď se podívejme dovnitř. Ukažte
ostatním, že je toho ještě víc,
co je může ohromit. Míchejte,

laďte, přehazujte. Existuje spousta
kombinací interiéru a exteriéru, ze
kterých se dá vybírat.

Active

Ambition

Interiér Active, černý

Style

Interiér Ambition, modrý, dekor Piano White

Interiér Active, černý

Interiér Ambition, černo-šedý, dekor Light
Brushed

Sportovní sedadla

Interiér Style, béžový, dekor Piano Black

Interiér Ambition, černo-šedý,
dekor Basket Matt

Interiér Style, černo-šedý, dekor Dark
Brushed

Sportovní sedadla*

Interiér Style, černo-šedý, dekor Basket
Matt

Sportovní sedadla*

Při výběru Vám pomůže Style Guide. V nabídce je
125 kombinací interiéru s exteriérem, které si můžete
vyzkoušet prostřednictvím konfigurátoru na našich
webových stránkách.

Zvolte si výbavový stupeň na míru svým požadavkům – Active, Ambition
nebo Style. Přinášíme Vám různé varianty čalounění interiéru, dekorativní
lišty na palubní desce, a navíc i sportovní přední sedadla.
Interiér Ambition, červený, dekor Light
Brushed

Interiér Ambition, modrý, dekor Piano White

Interiér Style, modrý, dekor Piano White

Interiér Style, béžový, dekor Piano Black

* Mimořádná výbava pro verze Style a Ambition dodávaná v rámci paketu Dynamic,
který lze objednat i ve variantě rozšířené o sportovní volant a podvozek.

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.

MirrorLink™
Váš vůz a smartphone si teď spolu perfektně
rozumí. Pomocí funkce MirrorLink™ se na displeji
Vašeho rádia zrcadlí to samé, co na displeji
smartphonu. Všechny nainstalované aplikace,
které mají certifikát o bezpečném využití
ve voze, jsou s funkcí MirrorLink™ kompatibilní.*

ŠKODA Surround
Proměňte svůj vůz v amfiteátr. Sound
systém ŠKODA Surround, vyvinutý
ve spolupráci s vedoucí značkou audio
produktů, využívá šesti reproduktorů.
Pomocí speciálního softwaru dokáže
navíc vytvořit další dva virtuální
reproduktory (jeden vpředu a druhý
vzadu), a tak doslova kouzlí se zvukem.
Navíc umí stvořit i virtuální subwoofer
k nerozeznání od skutečného.

Sygic Car Navigation
WeatherPro
AUPEO! Personal Radio
Audioteka
Parkopedia Parking

SmartGate
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.*

Rádio Bolero
Drive**
MFA Pro**
MotorSound**
G-Meter
Performance
Service

* Informace o podmínkách využívání a kompatibilitě
MirrorLink™ nebo SmartGate najdete na našich
webových stránkách.

Bolero nabízí široké menu a mnoho funkcí,
stejně jako komfortní a přesné dotykové
ovládání. Tvoří základ multimediálního
informačního systému, který je propojen
se samotným vozidlem. Prostřednictvím
rádia tak můžete přes Car menu ovládat
i nastavení funkcí vozu.
** Aplikace jsou kompatibilní také s funkcí MirrorLink™.

SIMPLY
CLEVER
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.

Koš na odpadky

Schránka v přístrojové desce
Uzavíratelná odkládací schránka proti sedadlu spolujezdce
Vám může při zapnuté klimatizaci chladit nápoj.

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.

Držáky lahví
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.

Držák
na výstražnou vestu
Kapsy
Do odkládacích kapes na vnitřní
straně opěradel předních sedadel si
můžete uložit mapu, mobil apod.

Držák na multimediální přístroje
K bezpečnému převážení externích
přístrojů je určen speciální držák,
který se vloží do dvojitého držáku
nápojů ve středové konzole.

Držák je umístěn v přihrádce
v předních dveřích u řidiče,
a tak máte výstražnou vestu
v případě potřeby okamžitě
po ruce.

Síťový program
Sada sítí spolehlivě
zabrání posouvání věcí
a také budete mít
v kufru pořádek.

Škrabka na led
Praktická škrabka na led se nachází
na vnitřní straně krytu palivové nádrže.

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.

KOMFORT

LED denní svícení
Hlavní světlomety přicházejí i ve variantě
s LED denním svícením. Efektní tenký pruh
LED světel, která mají dlouhou životnost,
je umístěn na spodní hraně světlometu.

Zavazadlový prostor

KESSY / Easy Start

Parkovací senzory
Bravurně zaparkovat i na omezeném prostoru Vám pomohou parkovací senzory,
které může mít nová Fabia v zadním i předním nárazníku. Na blížící se překážku
Vás upozorní zvukový signál, a případně i displej rádia nebo navigace.

Rain-Light Assistant
Vaše jízda bude mnohem příjemnější, ale i bezpečnější, když se o zapínání
a vypínání stěračů nebo světel postarají asistenti: dešťový a světelný.

Nová Fabia může být vybavena systémem
KESSY pro používání vozu bez klíče
(Keyless Entry, Start and exit SYstem)
nebo jednodušší variantou Easy Start.
Tlačítko Start/Stop pro nastartování
a vypnutí motoru bez klíče je umístěno
na sloupku řízení.

Panoramatická střecha
Prosklená plocha panoramatické střechy sahá
od čelního skla až po střešní spoiler. A když
budete chtít, můžete ji zevnitř zakrýt
roletou.

Nová Fabia nabízí zavazadlový prostor,
který charakterizují velmi působivá čísla:
hatchback 330 litrů, a po sklopení opěradel
zadních sedadel 1150 litrů, kombi
530/1395 litrů.

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.

BEZPEČNOST

SpeedLimiter
S omezovačem maximální
rychlosti se Vám nemůže
stát, že rychlost nechtěně
překročíte. Jen při prudkém
plném sešlápnutí plynového
pedálu se z bezpečnostních
důvodů funkce dočasně
deaktivuje.

Driver Activity Assistant
Asistent pro rozpoznání únavy vyhodnocuje
údaje ze senzorů posilovače řízení. Když systém
zaznamená chování, které může indikovat únavu
řidiče (např. intenzivnější korekce směru volantem),
doporučí Vám prostřednictvím Maxi DOTu pauzu.

ESC
Systém ESC (Electronic Stability
Control) je v novém modelu Fabia
obohacen o další funkce. 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.

Front Assistant
Bezpečnostní systém Front Assistant, 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.

VÝKON
Vypr
Vypravte
se za zábavou
do u
ulic. Křížem krážem,
kudy Vás napadne. Prokličk
kličkujte obratně rušným
mi místy. Užívejte si

jízdu. Spolehněte se na
skvělé vlastnosti motoru
a využijte veškerý jeho
jízdní potenciál.

Systém Start-Stop

Motory
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.

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.

Převodovky
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).

Technické údaje – Fabia
Motor

Počet válců/zdvihový objem (cm3)
Maximální výkon/otáčky (kW/min-1)
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1)
Exhalační norma
Palivo
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Spotřeba (dle normy 99/100)
– město (l/100 km)
– mimo město ( l/100 km)
– kombinovaná (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)
Pohon
Druh
Spojka

Převodovka

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost
– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)
Užitečná hmotnost
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)
Celková hmotnost (kg)
Nebrzděný přívěs (max. kg)
Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg)

Fabia Combi
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

3/999
44/5000–6000
95/3000–4300
EU6
benzin, okt. č. 95/91*

3/999
55/6200
95/3000–4300
EU6
benzin, okt. č. 95/91*

4/1197
66/4400–5400
160/1400–3500
EU6
benzin, okt. č. 95

4/1197
81/4600–5600
175/1400–4000
EU6
benzin, okt. č. 95

vznětový, přeplňovaný
turbodmychadlem, přímé
vysokotlaké vstřikování
paliva common-rail
3/1422
66/3000–3250
230/1750–2500
EU6
motorová nafta

vznětový, přeplňovaný
turbodmychadlem, přímé
vysokotlaké vstřikování
paliva common-rail
3/1422
77/3500–3750
250/1750–2500
EU6
motorová nafta

160
15,7

172
14,7

182
10,9

196
9,4

182
11,1

193
10,1

5,7
4,1
4,7
106
10,4

5,8
4,2
4,8
108
10,4

6,0
4,0
4,7
107
10,4

6,1 (5,8)
4,0 (4,1)
4,8 (4,7)
110 (109)
10,4

4,0 (4,0)
3,1 (3,4)
3,4 (3,6)
88 (94)
10,4

3,9
3,3
3,5
90
10,4

pohon předních kol
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

pohon předních kol
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

pohon předních kol
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

mechanická 5stupňová

mechanická 5stupňová

1055

1055

pohon předních kol
pohon předních kol
hydraulicky ovládaná,
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová
jednokotoučová
(dvě souosé spojky elektro- (dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané)
hydraulicky ovládané)
mechanická 5stupňová
mechanická 6stupňová
mechanická 5stupňová
(automatická 7stupňová
(automatická 7stupňová
DSG)
DSG)

1109

1129 (1154)

1156 (1186)

pohon předních kol
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

mechanická 5stupňová

1165

530

530

530

530

530

530

1510
520
800

1510
520
800

1564
550
1000

1584 (1609)
560 (570)
1100

1611 (1641)
570 (590)
1100

1620
580
1100

Objem palivové nádrže (l)

* Při použití benzinu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.
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( ) Platí pro automatickou převodovku

Motor

Počet válců/zdvihový objem (cm3)
Maximální výkon/otáčky (kW/min-1)
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min-1)
Exhalační norma
Palivo
Provozní vlastnosti
Maximální rychlost (km/h)
Zrychlení 0–100 km/h (s)
Spotřeba (dle normy 99/100)
– město (l/100 km)
– mimo město ( l/100 km)
– kombinovaná (l/100 km)
Emise CO2 (g/km)
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)
Pohon
Druh
Spojka

Převodovka

Hmotnost
Pohotovostní hmotnost
– základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)
Užitečná hmotnost
– včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)
Celková hmotnost (kg)
Nebrzděný přívěs (max. kg)
Brzděný přívěs – při 12% stoupání (max. kg)
Objem palivové nádrže (l)

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

3/999
55/6200
95/3000–4300
EU6
benzin, okt. č. 95/91*

4/1197
66/4400–5400
160/1400–3500
EU6
benzin, okt. č. 95

4/1197
81/4600–5600
175/1400–4000
EU6
benzin, okt. č. 95

vznětový, přeplňovaný
turbodmychadlem, přímé
vysokotlaké vstřikování
paliva common-rail
3/1422
66/3000–3250
230/750–2500
EU6
motorová nafta

vznětový, přeplňovaný
turbodmychadlem, přímé
vysokotlaké vstřikování
paliva common-rail
3/1422
77/3500–3750
250/1750–2500
EU6
motorová nafta

175
14,9

185
11,0

199
9,6

184
11,3

196
10,2

5,8
4,2
4,8
109
10,4

6,0
4,0
4,7
107
10,4

6,1 (5,8)
4,0 (4,1)
4,8 (4,8)
110 (110)
10,4

4,0 (4,0)
3,1 (3,4)
3,4 (3,6)
89 (94)
10,4

4,0
3,3
3,5
92
10,4

pohon předních kol
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

pohon předních kol
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

mechanická 5stupňová

pohon předních kol
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová
(dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané)
mechanická 5stupňová
(automatická 7stupňová
DSG)

pohon předních kol
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová

mechanická 5stupňová

pohon předních kol
hydraulicky ovládaná,
jednokotoučová
(dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané)
mechanická 6stupňová
(automatická 7stupňová
DSG)

1079

1133

1153 (1178)

1180 (1210)

mechanická 5stupňová

1189

530

530

530

530

530

1534
530
800

1588
560
1000

1608 (1633)
570 (580)
1100

1635 (1665)
590 (600)
1100

1644
590
1100

45

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určování provozních a technických údajů motorových vozidel.

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.
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Váš prodejce vozů ŠKODA:

Stáhněte si interaktivní
katalog do svého mobilního
zařízení.

Katalog

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.
skoda-auto.cz
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