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JÍZDA VA!Í VOLBY

Volby, které u!iníme, tvo"í náznaky, 
které#odhalují n$co o tom, k%m jsme. 
Volby#mohou b%t t$&ké. Mohou b%t 
i#jednoduché. Ale nikde si je neu&ijete  
tak#jako v kabin$ vozu 'KODA FABIA.

Pokud se rozhodnete zaujmout jasné 
stanovisko, je tu pro Vás nová FABIA  
–#nov$ vylad$ná a#s#nov%m designem.  
Jedine!n% „krystalick%“ design zna!ky 
'KODA zp(sobí, &e se za ní ka&d% ohlédne. 
)ivé#kombinace barev st"echy a karoserie 
Colour Concept Vám dají mo&nost vyjád"it 
sv%m vozem vlastní osobnost. LED sv$tla 
Vám posvítí na cestu a osv$tlí i na*e zaujetí  
pro nejnov$j*í technologie.

A i kdy& je FABIA díky kompaktním rozm$r(m 
stále dost agilní pro m$stsk% provoz, nabízí 
uvnit" dostatek prostoru jak#pro cestující,  
tak i jejich zavazadla. A jako#v&dy tu jsou 
chytré detaily Simply Clever, které d$lají 
z#modelu FABIA jednu z nejchyt"ej*ích voleb 
na !ty"ech kolech.

FABIA je dal*ím p"íkladem na*í filozofie, 
kterou je vyráb$t skv$le navr&ené vozy,  
s nimi& je stejná radost jezdit, jako tomu  
bylo kdysi dávno, kdy& jsme za!ínali.

To je Simply Clever. Taková je 'KODA.



  DESIGN
EXTERIÉRU
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Nezam$nitelná. Nep"ehlédnutelná.  
S novou maskou chladi!e a nov%m designem 
p"edního i zadního nárazníku, nov%mi 
sv$tlomety a na p"ání dodávanou LED 
technologií dává nová FABIA o sob$  
v$d$t na ka&dém rohu.

JASNÉ TÉMA  
K HOVORU

VERZE COMBI
Pokud chcete b!t 

p"ipraveni na v#echno, 
co Vám $ivot m%$e 

p"ipravit, je nová 
FABIA Combi p"esn& 

tím, co pot"ebujete. 
Kompaktní v%z 

s vyvá$en!mi 
proporcemi sv&$ím 

zp%sobem kombinuje 
prostor s elegancí.

DESIGN EXTERIÉRU
Nová FABIA vyza"uje sv&$í 

elegantní styl s nov& navr$en!m 
exteriérem, kter! zd%raz'uje 
krystalick! designov! jazyk. 

P"ední sv&tlomety, maska chladi(e 
a p"ední nárazník vytvá"ejí 
harmonick! celek, zatímco 

ost"e "ezané rysy dávají vozu 
dravost)a)dynamiku.
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DESIGN ZADNÍCH SV!TEL A ODRAZEK
Nová FABIA má pozoruhodn! sv&teln! 
podpis. Zadní sv&tla zasahují do boku 
vozu, tak$e jej osv&tlují i z profilu. 
Odrazky)umíst&né v zadním nárazníku 
zlep#ují viditelnost vozu.

PANORAMATICKÁ ST$ECHA 
Atraktivitu vozu m%$e podtrhnout 
panoramatická st"echa, která se táhne 
od)(elního skla a$ ke st"e#nímu spoileru  
a p"iná#í Vám pocit svobody a je#t& v&t#ího 
vnit"ního prostoru.

DESIGN P$EDNÍCH 
SV!TLOMET& A MLHOVEK
Krystalick! designov! 
jazyk zna(ky *KODA má 
velk! vliv na osv&tlení 
vozu. P"ední)sv&tlomety 
a)mlhovky mají tvary s)ostr!mi 
hranami. Sv&tlomety)navíc 
obsahují integrované 
krystalické dekorativní prvky, 
které)odkazují na krásu 
(eského brou#eného k"i#+álu.



Barvy, které si vyberete, o Vás mnohé vypovídají. Nazna!ují, kdo doopravdy jste.  
A kdy& si vyberete jednu z mnoha kombinací Colour Concept, m(&ete svoji 
individualitu nosit s hrdostí.

P"EMALUJTE M#STO NA $ERNO. 
NEBO NA BÍLO. NEBO OBOJÍ.



DESIGN
  SV#TLOMET%
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ZÁ"E V TEMNOTÁCH 

LED P$EDNÍ SV!TLOMETY
Ka$dá nová FABIA je vybavena p"edními 
sv&tlomety s nep"ehlédnuteln!mi 
prou$ky LED pro denní svícení.  
Vrcholná varianta pou$ívá v!hradn& LED 
technologii. LED sv&tlomety zahrnují 
také funkci p"isv&cování do zatá(ky.

LED ZADNÍ SV!TLA  
A ODRAZKY

Známé osv&tlení ve tvaru 
C je typick!m prvkem 

zna(ky *KODA.  
Krom& toho mohou b!t 

zadní sv&tla vybavena 
LED technologií.  

Dal#ím u$ite(n!m prvkem 
jsou odrazky umíst&né 

v zadním nárazníku, 
které p"ispívají k lep#í 

viditelnosti vozu.

Sofistikovan% design sv$tlomet( p"ispívá jak k emocionálnímu 
charakteru vozu, tak i k Va*í bezpe!nosti. No!ní cesty  
se zm$ní v#radost. Vrcholem nabídky je kompletní LED  
systém bez#jakéhokoliv kompromisu ve form$ nebo funkci.



DESIGN
  INTERIÉRU



Prostorn% a p"itom útuln% interiér je pln% kvalitních 
materiál( a precizního zpracování, kamkoliv se podíváte. 
To z tohoto vozu d$lá skv$lé místo, kde trávit !as.

JAKO DOMA,  
A& U' JSTE KDEKOLIV
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Z%STA(TE SV#'Í, 
Z%STA(TE V POHODLÍ

Odpoutejte se od chaosu, jakmile za sebou zav"ete 
dve"e. Nové dekory palubní desky, nové#varianty 
!aloun$ní a celá "ada vylep*ení zajistí, &e#budete  
v pohodlí a mít v$ci pod kontrolou.

STYL A FUNK#NOST
Nová FABIA nabízí #irokou paletu 
dekora(ních li#t a (aloun&ní s ozdobn!m 
pro#íváním. Stylové detaily jsou dopln&ny 
o perfektní funk(nost. Palubní deska 
s)nov& navr$en!m p"ístrojov!m panelem 
je prakticky rozvr$ena tak, abyste se za 
volantem snadno a rychle zorientovali.



KONEKTIVITA
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INFOTAINMENT ONLINE – DOPRAVNÍ INFORMACE
Aktuální informace o dopravní situaci mohou b!t rozhodující pro v(asné  
a bezpe(né dosa$ení cíle Va#í cesty. Díky informacím o opravách na silnicích, 
p"ípadn!ch nehodách a zácpách m%$ete v(as reagovat na nastalou situaci  
a zvolit alternativní trasu, kterou Vám systém nabídne. Lokální informace  
o p"ípadném nebezpe(í b&hem cesty Vás také upozorní nap"íklad na obtí$n& 
sjízdné silnice nebo na omezenou viditelnost.

PO#ASÍ
Nenechte si ujít zprávy  
o po(así pro místo,  
kde se práv& nacházíte  
nebo kam se chystáte.  
V(etn& detailní p"edpov&di  
a varování p"ed srá$kami. 

TÍS'OVÉ VOLÁNÍ – SOS
Pokud na cestách dojde ke krizové situaci,  
je automaticky provedeno SOS volání.  
Systém lze také aktivovat manuáln&, stisknutím 
(erveného tla(ítka ve stropním panelu.

CARE CONNECT – VZDÁLEN" P$ÍSTUP 
– JÍZDNÍ DATA
Informace o Va#í cest&, jako je pr%m&rná 
spot"eba, pr%m&rná rychlost, vzdálenost 
nebo (as jízdy, jsou ukládány. M%$ete si 
zobrazit Va#e osobní údaje o jízd& a mít  
tak p"ehled o v#ech Va#ich cestách.

CARE CONNECT – VZDÁLEN" P$ÍSTUP 
– POSLEDNÍ PARKOVACÍ POZICE 
Zjist&te p"esnou polohu Va#eho vozu,  
a+ u$ jste kdekoliv. *KODA Connect 
zobrazí ve Va#em telefonu adresu,  
(as a datum, kde a kdy jste zaparkovali.

!KODA CONNECT: 
VEZM#TE SI ONLINE 
SV#T S SEBOU
B%t pln$ a permanentn$ online znamená, &e máte nejen 
p"ístup k zábav$ a informacím, ale také mo&nost získat 
na cestách asistenci. 'KODA Connect je Va*í branou  
do sv$ta neomezen%ch komunika!ních mo&ností.

%KODA CONNECT
Tato nabídka zahrnuje dva typy slu$eb. Infotainment Online 
nabízí informace o provozu v reálném (ase a mnoho dal#ího, 
Care Connect se soust"edí na pomoc a bezpe(í, p"i(em$ 
umo$'uje vzdálen! p"ístup a ovládání vozidla. Nabízí také 
asistenci v jakékoliv situaci, kdy byste ji mohli pot"ebovat.

SMARTLINK+
Se systémem SmartLink+  
infotainment vozu umo$'uje 
"idi(i bezpe(n& pou$ívat sv%j 
telefon i za jízdy. Navíc jsou 
s)MirrorLink®, Apple CarPlay* 
nebo Android Auto* kompatibilní 
v#echny nainstalované aplikace, 
které byly certifikovány jako 
bezpe(né pro automobily. 
Systém SmartLink+ Vám také 
umo$ní odeslat provozní data 
automobilu p"es kabel do Va#eho 
chytrého telefonu. To Vám dá 
p"ístup k zajímav!m informacím 
o Va#í jízd&, jako jsou data  
o spot"eb&, jízdní dynamice  
nebo servisní informace. 

*Funkce Apple CarPlay  
a Android Auto nejsou na (eském 
trhu v dob& tisku katalogu 
oficiáln& podporovány externími 
poskytovateli.
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My%KODA APP 
Jízda ve voze 
*KODA neznamená 
jen "ízení. Díky 
aplikaci My*KODA 
s osobním 

p"ístupem a u$ite(n!mi funkcemi 
dostanou Va#e jízdy jin! rozm&r. 
Va#e nová FABIA se stane Va#ím 
ka$dodenním spole(níkem, 
na)kterého se m%$ete 
spolehnout. Ve#kerá podpora 
je na dosah, sta(í pár dotyk% na 
displeji telefonu. Vá# v%z *KODA 
je Va#ím partnerem na cestách 
– a díky My*KODA App m%$e 
b!t i mnohem víc. Je dostupná 
na za"ízeních s)opera(ním 
systémem iOS (Apple) 
a)Android (Google). Obsahuje 
v#estranné informace o voze 
a poskytuje slu$by bez ohledu 
na to, kde práv& jste. Vyu$ijte 
funkcí k zobrazení My*KODA 
v)palubním infotainment systému 
a získejte asistenci na cestách, 
nebo se ihned spojte s Va#ím 
obchodníkem.

USB KONEKTORY
V zadní (ásti loketní op&rky 
najdete dva USB)sloty, 
které umo$'ují nabíjení 
mobilních telefon%.

AMUNDSEN
Naviga(ní systém Amundsen, 
ovládan! prost"ednictvím 6,5“ 
dotykové obrazovky, nabízí mnoho 
funkcí #pi(kového rádia. Standardem 
je podpora WLAN hotspotu, v(etn& 
podpory SmartLink+.

SWING / SWING PLUS
Rádio Swing s 6,5“ barevnou 
dotykovou obrazovkou je 
nabízeno ve dvou úrovních. 
Základní verze obsahuje krom& 
funkce rádia také sloty na 
USB a)SD kartu. Krom& funkcí 
základní verze Swing nabízí 
Swing Plus také Bluetooth 
a)SmartLink+. Pro Swing Plus 
je standardem rovn&$ *KODA 
Surround se 6 reproduktory. 



SIMPLY
      CLEVER
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KAPSY
Odkládací kapsy na zadní stran& op&radel p"edních 
sedadel se hodí na odlo$ení diá"e, mobilního 
telefonu nebo jin!ch men#ích p"edm&t%.

P$IHRÁDKA U SPOLUJEZDCE
Uzavíratelná p"ihrádka v palubní 
desce nabízí dost místa  
na litrovou láhev.

ST$EDOVÁ KONZOLE
Zatímco loketní op&rka obsahuje skrytou uzavíratelnou p"ihrádku, uvnit" st"edové 
konzole jsou umíst&ny dva dr$áky na pití, stejn& jako prostor pro malé p"edm&ty, 
které chcete mít po ruce. Osv&tlení st"edové konzole d&lá interiér útuln&j#ím.

LOKETNÍ OP!RA VP$EDU
Nejen komfort, ale i prakti(nost 
nabízí loketní op&ra vp"edu mezi 
p"edními sedadly.

Místo pro v*echno a v*echno na svém 
míst$. Nová FABIA je nap$chována Simply 
Clever prvky, které najdete po celém voze 
a#které ho d$lají je*t$ prakti!t$j*ím.

BU)TE CHYT"Í, OBJEVTE 
GENIALITU V KA'DÉM KOUT#
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PROSTOR  
NA REFLEXNÍ VESTU

Díky p"ihrádce ve 
dve"ích "idi(e budete 

mít reflexní vestu v$dy 
po ruce, kdykoliv  

ji budete pot"ebovat.

DR(ÁKY NA LÁHVE
Odkládací prostory v obou 

zadních dve"ích pojmou 
p%llitrovou láhev, zatímco 

v)p"edních dve"ích je místo  
na 1,5litrovou láhev.

%KRABKA NA LED
Tento chytr! detail 
je umíst&n ve ví(ku 
nádr$e. Je v$dy  
po ruce a nem%$e  
se ztratit.

P$IHRÁDKA NA DE%TNÍK 
P"ihrádku s originálním  
*KODA de#tníkem najdete  
pod sedadlem spolujezdce.



ZAVAZADLOV*
PROSTOR
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Zavazadlov% prostor se m(&e chlubit p(sobiv%mi !ísly: 
hatchback nabízí 330 / 1 150 litr( a kombi 530 / 1 395 litr(. 
Ale není to jen o objemu. Je to o tom, jak chyt"e je prostor 
zorganizován a jak je maximalizována mo&nost jeho vyu&ití,  
abyste mohli svoje v$ci p"evá&et pohodln$ a bezpe!n$.

NALO'TE, 
COKOLIV CHCETE

NI(%Í POLOHA KRYTU
Pokud je plato zavazadlového 
prostoru ve verzi hatchback 
upevn&no ve své ni$#í 
poloze, umo$ní Vám p"evá$et 
nap"íklad k"ehké p"edm&ty.

SÍ*OV" PROGRAM
Jedna horizontální a dv& 
vertikální sít& zvy#ují flexibilitu 
zavazadlového prostoru a pevn& 
uchytí p"epravované p"edm&ty.

DVOJITÁ PODLAHA
Tato v!bava na p"ání pro verzi kombi 
posouvá dno zavazadlového prostoru  
na úrove' nakládací hrany, co$ usnad'uje 
manipulaci se zavazadly. Navíc vytvá"í 
skryt! úlo$n! prostor.
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OBOUSTRANN" KOBEREC
Kdy$ nep"evá$íte nic, co by Vá# 
v%z mohlo u#pinit, m%$ete pou$ít 
koberec s elegantním látkov!m 
povrchem. Nebo ho v p"ípad& 
pot"eby snadno oto(íte, abyste 
mohli vyu$ít jeho omyvatelnou 
gumovou stranu.

VARIABILITA
Zadní sedadla jsou sklopná  
a d&lená v pom&ru 40 / 60.  
Pokud pot"ebujete zachovat prostor 
pro cestující vzadu a zárove' roz#í"it 
úlo$n! prostor, m%$ete sklopit jen 
jedno op&radlo.

D!LICÍ SÍ*
D&licí sí+ pro verzi kombi 
odd&luje zavazadlov! prostor od 
prostoru pro cestující a zvy#uje 
tak bezpe(nost posádky, pokud 
p"evá$íte náklad bez krytu 
zavazadlového prostoru.



KOMFORT
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ELEKTRICKY NASTAVITELNÁ  
A VYH$ÍVANÁ ZP!TNÁ ZRCÁTKA
Vn&j#í zp&tná zrcátka lze rychle nastavit  
a odml$it z pohodlí Va#eho sedadla.

ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ OKEN
Ovládání p"edních a zadních oken je pohodln& umíst&no  
na panelech dve"í. Díky funkci automatického dojezdu p"i otvírání 
i zavírání je navíc m%$ete ovládat jedin!m stiskem tla(ítka.

SV!TELN" A DE%*OV" ASISTENT
Va#e cestování bude bezpe(n&j#í a p"íjemn&j#í díky tomu, $e sv&teln! a de#+ov! asistent automaticky zapne (i vypne sv&tla a st&ra(e. 
Jeho sou(ástí jsou také funkce Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light a vnit"ní zp&tné zrcátko s automatick!m stmíváním. 

A+ u& je pro Vás "ízení ka&dodenní rutinou nebo víkendovou 
zále&itostí, ud$lá nová FABIA Va*e pracovní dny p"íjemn$j*ími  
a víkendy zábavn$j*ími. 'pi!kové technologie ukryté  
pod sofistikovanou palubní deskou se o Vás postarají.

DOSTA(TE SE DO 
KOMFORTNÍ ZÓNY

VOLANT
Multifunk(ní ko$en! 
volant Vám umo$ní 
ovládat rádio a telefon.

KLIMATIZACE CLIMATRONIC
Elektronická klimatizace Vám zajistí maximální 
komfort po cel! rok a díky senzoru vlhkosti si 
poradí i se zaml$en!m (elním sklem.



BEZPE$NOST
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Cestování je bezpe!n$j*í, kdy& je "idi! ve st"ehu. Proto je nová FABIA 
vybavena celou "adou asistent(, kte"í Vám umo&ní rychle reagovat 
na jakoukoliv situaci. N$které z t$chto systém( mohou dokonce 
samostatn$ zabránit hrozící srá&ce.

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT
Za pomoci radaru 

umíst&ného v p"edním 
nárazníku je tento asisten(ní 

systém, kter! funguje  
v rychlostech a$ do  

160 km / h, schopen 
krom& standardní funkce 

tempomatu také udr$ovat 
bezpe(nou vzdálenost od 

vozidel p"ed Vámi.

VÍCE O$Í  
NA SILNICI

FRONT ASSIST
Tento asisten(ní systém vyu$ívá radarového za"ízení v p"edním 
nárazníku a je navr$en tak, aby monitoroval vzdálenost od p"eká$ky 
vp"edu, v(etn& automatického zpomalení a brzd&ní.

PARKOVACÍ KAMERA VZADU 
Vá# v%z m%$e b!t vybaven 
také zadní parkovací kamerou, 
umíst&nou v madle pát!ch dve"í.  
Ta monitoruje prostor za vozidlem 
a zobrazuje jízdní pruhy odpovídající 
#í"ce Va#eho vozidla.

PARKOVACÍ SENZORY 
FABIA se parkuje snáze  

a bezpe(n&ji díky parkovacím 
senzor%m integrovan!m  

v p"edním a zadním nárazníku, 
které kontrolují vzdálenost vozu 

od ve#ker!ch p"eká$ek.
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ASISTENT VYPARKOVÁNÍ 
Tento asistent, kter! je 

sou(ástí asistentu hlídání 
mrtvého úhlu, Vám pom%$e 

bezpe(n& vycouvat  
z parkovacího místa, odkud 

je #patn& vid&t. Doká$e 
dokonce automaticky 

zabrzdit, pokud rozpozná 
blí$ící se nebezpe(í.

HLÍDÁNÍ MRTVÉHO ÚHLU 
Za pomoci radarov!ch senzor% v zadním nárazníku asistent hlídání mrtvého úhlu 
monitoruje slepé úhly za vozem a po jeho bocích. V závislosti na vzdálenosti a rychlosti 
okolních vozidel se rozhodne, zda "idi(e varovat p"ed nebezpe(ím.

ASISTENT  
DÁLKOV"CH SV!TEL

Asistent dálkov!ch sv&tel  
automaticky p"epíná mezi 

dálkov!mi a potkávacími sv&tly, 
(ím$ p"ispívá jak ke komfortu,  

tak i k bezpe(nosti provozu.
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BEZPE$NOST  
V ZÁKLADNÍ V*BAV#

P$EDNÍ AIRBAGY
Zatímco airbag "idi(e je ukryt! ve volantu, 
airbag spolujezdce se nachází v palubní 
desce. V p"ípad& pot"eby je mo$né  
ho deaktivovat, pokud je na p"edním 
sedadle instalována d&tská seda(ka.

HLAVOVÉ AIRBAGY
Po aktivaci vytvo"í 
hlavové airbagy st&nu, 
která chrání cestující 
vp"edu i vzadu p"ed 
zran&ním hlavy.

BO#NÍ AIRBAGY
Tyto dva airbagy chrání 
pánev a hrudník "idi(e 
a spolujezdce v p"ípad& 
bo(ního nárazu.

V extrémních p"ípadech, kdy "idi! nem(&e aktivn$ 
ovlivnit následky situace, p"icházejí na "adu prvky 
pasivní bezpe!nosti – nap"íklad airbagy. Nová FABIA 
Vás ochrání pomocí *esti airbag(, které jsou sou!ástí 
základní v%bavy.
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KESSY / SNADNÉ STARTOVÁNÍ
Vá# v%z m%$e b!t vybaven 
systémem bezklí(ového 
zamykání a startování Kessy  
nebo jednodu##í variantou 
startování tla(ítkem.  
Tla(ítko pro bezklí(ové startování  
a vypínání motoru je umíst&no  
na sloupku "ízení.

P$EVODOVKA
Manuální p"evodovka 
nabízí precizní a snadné 
"azení, její "adicí páka 
skv&le padne do ruky.

MOTORY
Na#e nabídka zahrnuje 

t"íválcové benzínové 
motory s technologií 

MPI i TSI. M%$ete si 
vybrat z motorizací 

1,0)MPI / 44 kW 
(v!hradn& pro  

verzi hatchback)  
a 1,0)TSI / 70)kW.U& si nemusíte vybírat mezi dynamikou a úsporn%m provozem.  

V*echny motory nového modelu FABIA nabízejí agilitu a zárove, úspornost 
a neoby!ejn$ nízké emise. Pokud Vá* itinerá" zahrnuje cesty na dlouhé 
vzdálenosti, je pro Vás &iv% motor TSI perfektní volbou.

V*KON P"ÁTELSK* 
K PEN#'ENCE



MONTE
    CARLO 



Vezm$te historii úsp$ch( zna!ky 'KODA z legendární Rallye Monte Carlo. 
P"idejte styl a lesk kní&ectví. A dostanete vzru*ující model FABIA MONTE 
CARLO. Je typick% !ern%mi dopl,ky interiéru i exteriéru, které mu dávají 
jedine!n% styl a drav% v%raz. Je !as jít do toho naplno.

VSTUPTE DO 
EXKLUZIVNÍHO KLUBU
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DESIGN EXTERIÉRU
Charakteristické prvky  
v (erném designu zahrnují kryty 
vn&j#ích zp&tn!ch zrcátek, ráme(ek 
masky chladi(e, spoiler na p"edním 
nárazníku, plastové nástavce 
prah% dve"í, st"e#ní spoiler a zadní 
difuzor. Standardem jsou i 16“ kola 
z lehk!ch slitin Italia. ,erná st"echa 
(exkluzivn& pro verzi hatchback) je 
dodávána na p"ání. Nezam&niteln! 
vzhled vozu lze podtrhnout 17“ koly 
z lehk!ch slitin Torino (viz foto) 
nebo 18“ koly z lehk!ch slitin Vega 
(pouze pro hatchback).

DESIGN INTERIÉRU
Varianta MONTE CARLO je 

vybavena sportovním volantem 
(aloun&n!m perforovanou k%$í, 

sportovními p"edními sedadly, 
(aloun&ním v kombinaci  

(erné a (ervené látky a k%$e  
v karbonovém designu, (ern!mi 

sloupky a stropnicí. Interiér zdobí  
i (ervené pro#ívání a dekor Carbon 

nebo na p"ání  dekor (erven! Cherry.

A+ u& jedete na street party nebo za nákupy, 
bude FABIA MONTE CARLO s dynamick%m 
designem a stylov%mi !ern%mi detaily Va*ím 
perfektním spole!níkem.

VELKÁ VÍT#ZSTVÍ  
P"I KA'DÉM STARTU
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STYL A FUNK#NOST
Verze ScoutLine je mimo jiné vybavena  
i nástavcem p"edního nárazníku a zadním 
difuzorem ve st"íbrném provedení. 
Prakti(nost vozu zvy#ují st"e#ní li$iny.

DESIGN EXTERIÉRU
Roz#í"ení p"edních a zadních blatník% a kryty 

prah% v (erné barv& zd%raz'ují jedine(n! 
vzhled vozu a jeho dobrodru$n! charakter. 

V nep"íznivém po(así oceníte mlhovky, 
které jsou dodávány jako sou(ást standardní 

v!bavy. Nezam&niteln! dojem mohou 
podtrhnout 17“ kola z lehk!ch slitin Braga.

POZNEJTE 
NEZNÁMÉ
Najd$te nové v%zvy. Zkou*ejte nejr(zn$j*í sporty. Vydejte se na neznámé 
cesty. FABIA Combi ScoutLine je vozidlo p"ipravené pro dobrodru&ství. 
V%razné dopl,ky karoserie dávají verzi ScoutLine robustní outdoorov% 
vzhled. A pomáhají také ochránit karoserii p"ed odlétajícími p"edm$ty, 
kdy& se vydáte mimo zpevn$né cesty.
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Standardní v%bava verze Active zahrnuje chromovan% ráme!ek p"ední masky, 
elektricky nastavitelná a vyh"ívaná vn$j*í zrcátka a kliky dve"í v barv$ karoserie, 
zatmavená okna, LED sv$tla pro denní svícení, st"edovou konzolu s 12V zásuvkou 
a dv$ma dr&áky na nápoje, rádio Swing s 6,5“ barevn%m dotykov%m displejem, 
centrální zamykání, klimatizaci a dal*í.

Standardní v%bava verze Ambition zahrnuje paket chrom / st"íbrná s dekorativními prvky 
interiéru, elektricky ovládaná p"ední okna, de*tník pod sedadlem spolujezdce, p"ihrádku  
na br%le, v%*kov$ nastavitelné sedadlo "idi!e, 15“ litá kola Matone, Front Assist, p"ední 
mlhové sv$tlomety a dal*í.

ACTIVE AMBITION

INTERIÉR ACTIVE #ERN"
Dekor #ed! Basket Narbe, 
látkové (aloun&ní.

INTERIÉR AMBITION #ERNO-MODR"
Dekor sv&tl! Brushed,
látkové (aloun&ní.

INTERIÉR ACTIVE #ERN"
Dekor #ed! Basket Narbe, 
látkové (aloun&ní.

INTERIÉR AMBITION #ERNO-MODR"
Dekor sv&tl! Brushed,
látkové (aloun&ní.

INTERIÉR AMBITION #ERN"
Dekor sv&tl! Brushed,
látkové (aloun&ní.

INTERIÉR AMBITION #ERN"
Dekor (ern! Basket Narbe,
látkové (aloun&ní.



INTERIÉR STYLE BÉ(OV"
Dekor (ern! Piano, 
(aloun&ní látka.

INTERIÉR STYLE #ERN"
Dekor tmav! Brushed,
(aloun&ní látka.

INTERIÉR STYLE BÉ(OV"
Dekor (ern! Piano,
(aloun&ní látka.
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Standardní v%bava verze Style zahrnuje multifunk!ní volant, Bi-LED hlavní 
sv$tlomety, LED zadní sv$tla, zadní parkovací senzory, loketní op$rku vp"edu, 
asistent rozjezdu do kopce, automatickou klimatizaci Climatronic, tempomat, 
elektrické ovládání v*ech oken, 'KODA Surround, startování tla!ítkem a dal*í.

STYLE Exkluzivní sportovní sedadla ve speciálním designu, multifunk!ní sportovní 
volant, !aloun$ní dve"í s !erven%m pro*íváním, !erná stropnice, kryty pedál(  
z lehk%ch slitin a sportovní podvozek podtrhují sportovní charakter Va*eho vozu. 
Sportovní interiér je dostupn% pro verzi Style jako sou!ást v%hodného paketu 
Sportovní paket PLUS.

SPORTOVNÍ 
INTERIÉR

INTERIÉR SPORTOVNÍ #ERN"
Dekor (erven! Cherry,
(aloun&ní látka.

INTERIÉR SPORTOVNÍ #ERN"
Dekor tmav! Brushed,
(aloun&ní látka.

INTERIÉR SPORTOVNÍ #ERN"
Dekor (erven! Cherry,
(aloun&ní látka.
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Ambition (erno-modr! (látka) Style (ern! (látka)
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PRÉMIOVÉ 
LAKOVÁNÍ
Vystupte z mo"e *edi! Prémiové lakování bylo vytvo"eno speciáln$ 
pro modely 'KODA. Dává Vám tak unikátní p"íle&itost vytvo"it si 
je*t$ v%razn$j*í exteriér, kter% odrazí Va*i jedine!nou osobnost 
skrze *irokou paletu odstín(. Z#63 jedine!n%ch odstín( jsme 
vybrali na ukázku 8 nejoblíben$j*ích.



15“ ocelová kola s kryty Dentro
(disk: 6J - 15“ ET38, pneu: 185 / 60 R15)
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KOLA

17“ kola z lehké slitiny Camelot 
(disk: 7J - 17“ ET46, pneu: 215 / 40 R17)

17“ kola z lehké slitiny Torino,  
(erná le#t&ná 
(disk: 7J - 17“ ET46, pneu: 215 / 40 R17)

16“ kola z lehké slitiny Vigo, bílá 
(disk: 7J - 16“ ET46, pneu: 215 / 45 R16)

15“ kola z lehké slitiny Cygnus 
(disk: 6J - 15“ ET38, pneu: 185 / 60 R15)

17“ kola z lehké slitiny Savio, le#t&ná 
(disk: 7J - 17“ ET46, pneu: 215 / 40 R17)

16“ kola z lehké slitiny Vigo, (erná 
(disk: 7J - 16“ ET46, pneu: 215 / 45 R16)

16“ kola z lehké slitiny Alore 
(disk: 7J - 16“ ET46, pneu: 215 / 45 R16)

15“ kola z lehké slitiny Matone 
(disk: 6J - 15“ ET38, pneu: 185 / 60 R15)

16“ kola z lehké slitiny Vigo, (ervená 
(disk: 7J - 16“ ET46, pneu: 215 / 45 R16)

16“ kola z lehké slitiny Vigo 
(disk: 7J - 16“ ET46, pneu: 215 / 45 R16)

18“ kola z lehké slitiny Vega,  
(erná le#t&ná 
(disk: 7J - 18“ ET46, pneu: 215 / 35 R18)

15“ kola z lehké slitiny Matone, (erná 
(disk: 6J - 15“ ET38, pneu: 185 / 60 R15)



P"ÍSLU!ENSTVÍ
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VYROBENO !KODOU, 
NAVR'ENO VÁMI
P"íslu*enství není jen o módních trendech.  
Se 'KODA Originálním p"íslu*enstvím m(&ete 
svoje vozidlo prom$nit, p"idat mu na prakti!nosti, 
bezpe!nosti a ú!elnosti. Zkrátka ho ud$lat mnohem 
vhodn$j*ím pro Va*e specifické pot"eby.

SMART HOLDER – DR(ÁK MULTIMÉDIÍ
Cestující vzadu rozhodn& ocení dr$ák  
na externí za"ízení, kter! m%$e b!t uchycen 
na hlavovou op&rku p"edního sedadla.

SMART HOLDER – HÁ#EK
Kabelky nebo batohy nemusejí zabírat 
místo na zadních sedadlech.  
Pov&ste je na chytr! há(ek, p"ipevn&n! 
k hlavové op&rce p"edního sedadla.

OCHRANA ZADNÍCH SEDADEL
V&cí, kterou ur(it& vyu$ijete 

a oceníte, je ochrana zadních 
sedadel, díky které se u$ nemusíte 

bát o (istotu Va#eho vozu.  
P"ehoz je dostate(n& velk! na to,  

aby pokryl cel! prostor zadních 
sedadel a ochránil je tak od chlup% 

a #píny z p"epravovan!ch zví"at.

DR(ÁK JÍZDNÍCH KOL
Uzamykateln! st"e#ní dr$ák bezpe(n& 

p"epraví jízdní kolo s karbonov!m 
i hliníkov!m rámem. 

SMART HOLDER – RAMÍNKO 
Praktické ramínko, na které 
si m%$ete pov&sit nap"íklad 
sako, m%$e b!t p"ipevn&no 
k hlavové op&rce p"edního 
sedadla.
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KOLA

DEKORATIVNÍ KRYTY VENTILK&
S kryty ventilk% ozdoben!mi logem 
*KODA bude Va#e vozidlo stylové  
a$ do nejmen#ího detailu.

BALÍ$EK PÉ$E O KOLA

OBALY NA KOLA
Tato sada vysoce kvalitních 
polyesterov!ch obal%  
na kola usnad'uje p"epravu  
a manipulaci s koly.

Kola jsou pro automobil jako boty pro lidi. Bez ohledu na to, 
jestli jsou „boty“ Va*eho vozu 'KODA stylové, sportovní  
nebo !ist$ funk!ní, ná* balí!ek kol nabízí celou "adu prvk(,  
které je u!iní je*t$ atraktivn$j*ími a zcela jedine!n%mi.17“ kola z lehké slitiny Braga,  

v antracitové barv&, brou#ená
215 / 40 R17

17“ kola z lehké slitiny Savio, zelená
215 / 40 R17

17“ kola z lehké slitiny Torino,  
ve st"íbrné metalické barv&, brou#ená
215 / 40 R17

16“ kola z lehké slitiny Antia, bílá
215 / 45 R16

17“ kola z lehké slitiny Blade, 
v platinové barv&, brou#ená
215 / 40 R17

15“ kola z lehké slitiny Deneb, 
v (erné metalické barv&
185 / 60 R15

SADA BEZPE#NOSTNÍCH %ROUB&
Bezpe(nostní #rouby, dodávané se speciálním adaptérem, 
poskytují Va#emu vozidlu lep#í ochranu p"ed pokusy  
o kráde$ kol. V#echno, co musíte ud&lat, je vym&nit jeden 
standardní #roub na ka$dém kole za bezpe(nostní #roub.

Lze pou$ít se sn&hov!mi "et&zy
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PRODUKTY PÉ$E 
!KODA

Proto$e *KODA chce b!t po Va#em boku i mnoho let po nákupu Va#eho vozu 
a pomáhat se v#emi situacemi, které mohou v pr%b&hu jeho $ivotnosti nastat, 
vyvinuli jsme produkty *KODA Care. Produkty *KODA Care Vás udr$í mobilní, 
nabídnou maximální mo$n! komfort, bezpe(nost a dobr! pom&r ceny a hodnoty.

%KODA PRODLOU(ENÁ ZÁRUKA

Tímto produktem si prodlou$íte dobu pln&ní ze *KODA 
záruky, t!kající se bezplatné opravy po#kození vozu 
zp%sobeného jeho vadou, po ur(itou sjednanou dobu  
(i dosa$ení sjednaného limitu najet!ch kilometr%.
Máte tak jistotu, $e se v budoucnu vyhnete servisním 
náklad%m spojen!m s p"ípadnou opravou Va#eho vozidla.

Va#e vozidlo bude díky prodlou$ené záruce hodnotn&j#í 
v p"ípad& jeho prodeje
P"i nákupu Va#eho nového vozu *KODA si m%$ete 
vybrat z n&kolika variant *KODA Prodlou$ené záruky
M%$ete si b!t jisti, $e p"i oprav& Va#eho vozu budou 
pou$ity pouze *KODA Originální díly  
a bude postupováno dle nejmodern&j#ích postup% 
schválen!ch v!robcem.

V p"ípad& zájmu o více informací o *KODA Prodlou$ené 
záruce se obra+te na Vámi vybraného partnera *KODA.

%KODA POJI%T!NÍ

Nikdo nezná Vá# v%z *KODA tak jako ti, kte"í ho vyrobili, 
co$ je d%vodem, pro( v$dy doká$eme nabídnout nejlep#í 
pokrytí pro Vás i Va#e vozidlo. *KODA Poji#t&ní je sou(ástí 
zna(kov!ch produkt% *KODA AUTO.  
Jde o komplexní poji#t&ní, které nabízí klient%m je#t& v&t#í 
komfort v p"ípad& ne(ekan!ch událostí.

P$EDPLACEN" SERVIS

Balí(ky p"edplaceného servisu *KODA jsou specificky 
navr$eny pro zákazníky, kte"í cht&jí udr$et sv%j v%z  
ve #pi(kovém stavu a stejn& dokonal!, jako kdy$ ho koupili. 
Pomohou Vám nejen k tomu, aby Vá# v%z *KODA fungoval 
hladce a bezpe(n&, ale také ochrání Va#i investici do jeho 
budoucí hodnoty a zajistí Vás p"ed ne(ekan!mi náklady  
nebo inflací. Balí(ky p"edplaceného servisu *KODA 
pou$ívají jen originální schválené díly *KODA a práci  
*KODA kvalifikovan!ch a specializovan!ch technik%,  
tak$e v$dy víte, $e Va#e vozidlo je v rukou expert%.

%KODA ZÁRUKA MOBILITY

V rámci *KODA Záruka mobility je Vám  
k dispozici non-stop asisten(ní slu$ba *KODA 
Assistance a to po celé Evrop&.

V)p"ípad& neo(ekávané technické poruchy 
se m%$ete obrátit na na#e specialisty,  
kte"í Vám pomohou danou situaci vy"e#it.

V$dy Vám budeme nápomocni po telefonu, 
dle pot"eby zajistíme v!jezd servisního vozidla 
na místo poruchy, abyste mohli co nejd"íve 
pokra(ovat v)jízd&.

Pokud se nepoda"í Vá# problém vy"e#it p"ímo 
na cest&, postaráme se o odtah Va#eho vozidla 
do nejbli$#ího autorizovaného servisu *KODA.

Dále Vám m%$eme nabídnout dopl'kové 
slu$by, jako je zap%j(ení náhradního vozidla 
(i ubytování v hotelu.

Bli$#í informace Vám rádi sd&lí na#i pracovníci 
na centrále *KODA Assistance

 v ,R: 800 600)000
 v zahrani(í: +420 236 090)002
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1,0 MPI / 44 kW 1,0 TSI / 70 kW 1,0 TSI / 70 kW DSG

Benzínov! motor se vst"ikováním paliva Turbodmychadlem p"epl#ovan! benzínov! motor 
s$p"ím!m vst"ikováním paliva

Turbodmychadlem p"epl#ovan! benzínov! motor 
s$p"ím!m vst"ikováním paliva

MOTOR

Po%et válc& / objem (cm3) 3 / 999 3 / 999 3 / 999

Maximální v!kon / otá%ky (kW / min-1) 44 / 5 000 – 5 500 70 / 5 000 – 5 500 70 / 5 000 – 5 500

Maximální to%iv! moment (Nm / min-1) 95 / 3 000 – 4 300 160 / 1 800 – 3 500 160 / 1 800 – 3 500

Emisní norma EU6AP EU6AP EU6AP

Palivo benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95

V!KONY

Maximální rychlost (km / h) 158 185 186

Zrychlení 0 – 100 km / h (s) 16,4 10,7 11,1

Spot"eba paliva (l / 100 km) 5,  – 5,   5,7 5,  – 6,

Emise CO2 (g / km) 1  – 1 1  – 1 1  – 1

Pr&m'r otá%ení (m) 10,4 10,4 10,4

P"ENOS V!KONU

Druh pohon p"edních kol pohon p"edních kol pohon p"edních kol

Spojka hydraulicky ovládaná, jednokotou%ová hydraulicky ovládaná, jednokotou%ová dv' souosé spojky elektrohydraulicky ovládané

P"evodovka manuální 5stup#ová manuální 5stup#ová automatická 7stup#ová DSG

HMOTNOST

Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75 kg "idi%em (kg) 1 081 – 1 191 1 116 – 1 226 1 160 – 1 270

U(ite%ná hmotnost – v%etn' "idi%e a mimo"ádn!ch v!bav (kg) 420 – 530 420 – 530 420 – 530

Celková hmotnost (kg) 1 536 1 571 1 615

Nebrzd'n! p"ív's (max. kg) 540 550 580

Brzd'ní p"ív's – p"i 12 % stoupání (max. kg) 800 1 000 1 000

Objem palivové nádr#e (l) 45 45 45

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
MODELU FABIA

DAL%Í SPECIFIKACE

Karoserie Vn.j-í rozm.ry

Typ 5místná, 5dve"ová, 2prostorová Délka / *í"ka (mm) 3 997 / 1 732

Sou!initel odporu vzduchu CW 0,324 – 0,330 podle motorizace V%*ka (mm) 1 452

Podvozek Rozvor (mm) 2 455

P"ední náprava zav$*ení MacPherson se spodními trojúhelníkov%mi rameny a p"í!n%m zkrutn%m stabilizátorem Rozchod vp"edu / vzadu (mm) 1 463 / 1 457

Zadní náprava kliková s vle!en%mi rameny Sv$tlá v%*ka (mm) 118

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonáln$ propojené s podtlakov%m posilova!em Vnit,ní rozm.ry

– vp"edu kotou!ové, s kotou!i s vnit"ním chlazením a jednopístov%mi plovoucími t"meny 'í"ka v loktech vp"edu / vzadu (mm) 1 401 / 1 386

– vzadu bubnové, alternativn$ kotou!ové podle motorizace Efektivní prostor pro hlavu vp"edu / vzadu (mm) 1 021 / 963

-ízení h"ebenové p"ímo!inné s elektromechanick%m posilova!em Objem zavazadlového prostoru (max. l)

Kola 6J . 15“, 7,0J . 16“ podle motorizace Zadní sedadla

Pneumatiky 185 / 60 R15, 215 / 45 R16 podle motorizace nesklopená / sklopená 330 / 1 150

Všechny motory jsou vybaveny systémem Start-Stop a systémem rekuperace
brzdné energie.

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.

Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového
homologačního standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light
Duty Vehicles Test Procedure).

V závislosti na výbavě

Pro více informací kontaktujte autorizovaného ŠKODA partnera.
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1,0 TSI / 70 kW 1,0 TSI / 70 kW DSG

Turbodmychadlem p!epl"ovan# benzínov# motor s p!ím#m vst!ikováním paliva Turbodmychadlem p!epl"ovan# benzínov# motor s p!ím#m vst!ikováním paliva

MOTOR

Po$et válc% / objem (cm3) 3 / 999 3 / 999

Maximální v#kon / otá$ky (kW / min-1) 70 / 5 000 – 5 500 70 / 5 000 – 5 500

Maximální to$iv# moment (Nm / min-1) 160 / 1 800 – 3 500 160 / 1 800 – 3 500

Emisní norma EU6AP EU6AP

Palivo benzín, RON min. 95 benzín, RON min. 95

V!KONY

Maximální rychlost (km / h) 188 188

Zrychlení 0 – 100 km / h (s) 10,8 11,2

Spot!eba paliva (l / 100 km) 5,3 – 5,6 5,6 – 6,0

Emise CO2 (g / km) 119,7 – 127,4 127,0 – 136,6  

Pr%m&r otá$ení (m) 10,4 10,4

P"ENOS V!KONU

Druh pohon p!edních kol pohon p!edních kol

Spojka hydraulicky ovládaná, jednokotou$ová dv& souosé spojky elektrohydraulicky ovládané

P!evodovka manuální 5stup"ová automatická 7stup"ová DSG

HMOTNOST

Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75 kg !idi$em (kg) 1 136 – 1 257 1 180 – 1 301

U'ite$ná hmotnost – v$etn& !idi$e a mimo!ádn#ch v#bav (kg) 409 – 530 409 – 530  

Celková hmotnost (kg) 1 591 1 635

Nebrzd&n# p!ív&s (max. kg) 560 590

Brzd&ní p!ív&s – p!i 12 % stoupání (max. kg) 1 000 1 000

Objem palivové nádr#e (l) 45 45 1 958
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DAL%Í SPECIFIKACE

Karoserie Vn.j-í rozm.ry

Typ 5místná, 5dve"ová, 2prostorová Délka / *í"ka (mm) 4 262 / 1 732

Sou!initel odporu vzduchu CW 0,324 – 0,330 podle motorizace V%*ka (mm) 1 473

Podvozek Rozvor (mm) 2 455

P"ední náprava zav$*ení MacPherson se spodními trojúhelníkov%mi rameny a p"í!n%m zkrutn%m stabilizátorem Rozchod vp"edu / vzadu (mm) 1 463 / 1 457

Zadní náprava kliková s vle!en%mi rameny Sv$tlá v%*ka (mm) 120

Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonáln$ propojené s podtlakov%m posilova!em Vnit,ní rozm.ry

– vp"edu kotou!ové, s kotou!i s vnit"ním chlazením a jednopístov%mi plovoucími t"meny 'í"ka v loktech vp"edu / vzadu (mm) 1 401 / 1 386

– vzadu bubnové, alternativn$ kotou!ové podle motorizace Efektivní prostor pro hlavu vp"edu / vzadu (mm) 1 021 / 967

-ízení h"ebenové p"ímo!inné s elektromechanick%m posilova!em Objem zavazadlového prostoru (max. l)

Kola 6J . 15“, 7,0J . 16“ podle motorizace Zadní sedadla

Pneumatiky 185 / 60 R15, 215 / 45 R16 podle motorizace nesklopená / sklopená 530 / 1 395

TECHNICKÉ SPECIFIKACE 
MODELU FABIA COMBI

Pro více informací kontaktujte autorizovaného ŠKODA partnera.

Všechny motory jsou vybaveny systémem Start-Stop a systémem rekuperace
brzdné energie.

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.

Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového
homologačního standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light
Duty Vehicles Test Procedure).

V závislosti na výbavě
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Vá* prodejce voz( 'KODA:

JESTLI VÁS BAVILO O NÍ $ ÍST,
ZKUSTE SI P"EDSTAVIT,  'E JI  " ÍDÍTE

ZAVOLEJTE NÁM A OBJEDNEJTE SI ZKU!EBNÍ JÍZDU

Obrázky pou$ité v tomto katalogu mají pouze ilustrativní charakter a nejsou p"edm&tem 
nabídky na uzav"ení smlouvy. V katalogu jsou zobrazeny p"edvád&cí vozy, p"i(em$ 
n&které vyobrazené prvky vozidel mohou pat"it do v!bavy na p"ání nebo se mohou  
od dodávan!ch automobil% li#it v závislosti na jednotliv!ch zemích. 
*KODA AUTO a. s. si vyhrazuje právo kdykoli zm&nit specifikace, v!bavy a barvy model% 
a p"edm&t% zobrazen!ch v tomto katalogu. Chcete- li získat p"esnou specifikaci prvk%, 
sou(ástek a vybavení, kontaktujte, prosím, nejbli$#ího prodejce voz% *KODA.

MY%KODA APP
M&jte po ruce svého osobního digitálního pomocníka. 
Stáhn&te si aplikaci My*KODA App vybavenou interaktivním 
asistentem Paulem, jeho$ prost"ednictvím nejen získáte 
p"ístup k návodu na obsluhu svého vozu, Paul Vám navíc 
doká$e poradit i p"i organizaci Va#eho (asu. 


