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LED FRONTLYS 
LED hovedlys, LED hjørnelys og LED kjørelys er  
standard. Din Fabia er også utstyrt med tåkelys  
i støtfangeren.

UTVENDIG DESIGN
ŠKODA FABIA vekker oppsikt, uansett hvilken vei den svinger. Skarpe 
linjer og elegante kurver skaper et attraktivt spill av lys og skygge. Med 
oppgradert design bestående av nye LED-lykter, støtfanger foran og 
bak og grill fremstår den nå mer attraktiv enn noensinne.
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DESIGN 
Fronten på FABIA utstråler styrke og selvtillit. Grillen er utformet med vertikale ribber og ŠKODA-merket plassert på 
panseret. Tydelige og markante linjer på panseret understreker ytterligere  bilens imponerende utseende.



FABIA STASJONSVOGN 
Vil du være forberedt for alle situasjoner? Da velger du FABIA stasjonsvogn. 
Den kompakte stasjonsvognen balanserer elegante linjer med plass på en  
forfriskende måte.

PANORAMAGLASSTAK OG  
SUNSET MØRKE BAKRUTER 
Panoramaglasstaket strekker seg hele 
veien fra frontruten til takspoileren. Ved 
behov er det mulig å dekke til med en 
skjerm dersom solen blir for sterk. 
 
SunSet (ekstra mørke ruter bak) er både 
stilig for utseende på bilen, men også 
behagelig for passasjerene i baksetet. 

BAKLYS  
Bak på bilen finner du de kjente C-formede baklysene. 
Reflekoren integrerer perfekt med støtfangeren.  
Baklysene kan også leveres med LED-funksjon.
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INNVENDIG DESIGN
PLASS 

FABIA gir ekstraordinær plass for 
dine barn, familie eller venner  i 

baksetet. Du vil nyte følelsen av 
frihet og romslighet med  

panoramaglasstaket.
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Interiørfarger og stoffvalg, samt dekorative interiørlister 
for instrumentpanel og dører gjør interiøret i FABIA      
ytterligere elegant og komfortabelt.

INTERIØR 
Like fascinerende er bilens interiør med 
materialer av høyeste kvalitet og  
nøyaktig utførelse uansett hvor du ser. 
Det er lagt vekt på horisontale linjer  
og en finjustert ergonomi som gjør  
interiøret i denne kompakte bilen  
komfortabel, selvsikker og  
overraskende romslig.

RATT 
Det nye to-eikede multifunksjonsrattet i skinn gir 
deg mulighet for å styre både radio og telefon.

CLIMATRONIC KLIMAANLEGG 
Det elektroniske klimaanlegget vil sikre maksimal komfort året 
rundt. En fuktsensor vil automatisk fjerne dugg på rutene.
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LYS- OG REGNSENSOR  
Gjør reisen tryggere og mer behagelig. Lys- og regnsensor slår 
automatisk av og på både lys og vindusviskere ved behov. 

ELEKTRISKE VINDUER  
Brytere for alle fire elektriske vinduer finner 
du i armlenet på førersiden. 
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PARKERINGSPOSISJON  
Husker du ikke akkurat hvor du parkerte, 
kan du få opp bilens plassering direkte på 
mobiltelefonen – både adresse, klokke-
slett og dato for parkering vises.

TILKOBLINGSMULIGHETER 
ŠKODA CONNECT

Det å være online hele tiden, betyr ikke bare at du har tilgang 
til underholdning og informasjon, men også assistanse når du 
er underveis. ŠKODA CONNECT er inngangsporten til en    
verden av ubegrensede kommunikasjonsmuligheter.

ŠKODA CONNECT 
Det unike ŠKODA CONNECT-grensesnittet omfatter to typer 
tjenester. Mens Infotainment Online leverer navigasjon og 
 informasjon i sanntid (tilbys ikke i Norge), fokuserer Care  
Connect på hjelp og sikkerhet og legger til rette for ekstern  
tilgang og kontroll over bilen. Den har også en veihjelptjeneste 
for alle situasjoner der du har behov for det.
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SWING PLUS  
Leveres med 6,5" berøringsskjerm. Swing Plus inkluderer DAB+ radio, Bluetooth 
handsfree, SmartLink og ŠKODA Surround System for utmerket lydkvalitet.

 
USB-PORT  
Fabia kan leveres med to praktiske 
USB-porter på baksiden av det 
fremre midtarmlenet for f.eks.      
lading av mobiltelefoner.

SOS-KNAPP  
FABIA´s tilkoblingsmuligheter  
omfatter også en egen nødtelefon-
linje. Nødsystemet aktiveres ved å 
trykke på en rød knapp i taket over 
forsetene.

SMARTLINK 
Med SmartLink-systemet 

(ŠKODA Connectivity-pakke 
som støtter MirrorLink®, Apple 

CarPlay* og Android Auto*) kan 
du trygt bruke telefonen via    

bilens infotainmentsystem 
mens du kjører. I tillegg er alle 

apper på telefonen som er      
sertifisert som trygge for bil, 
kompatible med MirrorLink®, 
Apple Car-Play eller Android 

Auto. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

* Detaljert informasjon er tilgjengelig på  
        Apple .co/ios/CarPlay og Android.com/Auto.



SIMPLY CLEVER

FLASKEHOLDERE 
Oppbevaringsrommene i 
begge bakdørene kan holde 
en 0,5-liters flaske, mens 
dørene foran kan holde en 
1,5-liters flaske (avbildet).

HOLDER FOR REFLEKSVEST 
Refleksvesten finner du i oppbevarings-
rommet i en av dørlommene foran slik at 
den alltid er innenfor rekkevidde. 
 
PARAPLYBOKS 
Under passasjersetet finner du en boks 
med en original ŠKODA-paraply.

Gjør det enklere. Finn de små tingene som gjør en stor 
forskjell. Kall det å rette oppmerksomheten mot detaljer. 
Eller som vi kaller det, Simply Clever.
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MIDTARMLENE FORAN OG MIDTKONSOLL 
For maksimal kjørekomfort. Armlenet skjuler også et rom for oppbevaring 
av små gjenstander. Kan enkelt vippes bakover når det ikke er i bruk. 
Foran midtarmlenet finner du også to koppholdere lett tilgjengelig.

ISSKRAPE 
Denne smarte detaljen er montert på innsiden av 
tanklokket. Her finner du også beskyttelse mot 
fylling av feil drivstoff for dieselbiler.

HANSKEROM 
Det låsbare hanskerommet i 
dashbordet har plass nok til 

en 1-liters flaske.



Lagre. Heng. Løft. Lås. Utvid det romslige  
bagasjerommet enda lenger med  
geniale detaljer.
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MER PLASS  
ENN DU TROR

DELINGSNETT FOR  
BAGASJEROM 
Nett som skiller  
bagasjerommet fra  
passasjersetene.  
Kun for stasjonsvogn.

SENKET BAGASJEROMSDEKSEL 
Senket bagasjeromsdeksel, festet i nedre stilling  for 
transport av skjøre gjenstander.

KAPASITET  
FABIAs romslige bagasjerom har imponerende kapasitet 
med hele 330 liter når baksetene er oppe og 1.150 liter når 
baksetet er nedfelt. Stasjonsvognen rommer hele 530 liter 
når baksetet er oppe og 1.395 liter når baksetet er nedfelt. 
Baksetet kan felles ned 40/60.

DOBBELTSIDIG  
BAGASJEROMSMATTE 
Praktisk bagasjeroms-
matte med stoff på  
en side og vaskbar 
gummi på den andre 
siden.

                                           NETTPROGRAM 
Velg mellom flere løsninger og varianter 

for å holde orden i bagasjerommet på  
din FABIA.
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Få et ekstra øye på trafikken. Å kjøre bil blir tryggere med 
FABIA sine mange assistentsystemer. La teknologien hjelpe 
deg å gjøre det du liker best - nemlig å kjøre bil trygt.

ASSISTENTSYSTEMER 

ADAPTIV CRUISE CONTROL 
Ved hjelp av et radarsystem montert i støtfanger foran vil 
den adaptive cruise-kontrollen automatisk tilpasse av-
standen til biler foran. I tillegg har du selvfølgelig vanlig 
cruise control funksjoner for å holde konstant fart.

FJERNLYSASSISTENT  
Nå kan du bruke fjernlysene lenger uten å 
blende motgående kjøretøy. Fjernlysassistent 
skifter automatisk mellom fjern- og nærlys.

FRONT ASSIST 
Ved hjelp av en radar i støt-
fangeren foran vil Front.  
assist    initiere et lyd/bilde 
signal for å varsle om en 
potensiell kollisjon. Om.  
føreren ikke reagerer vil 
systemet starte opp-  
bremsing for å minimere  
en mulig kollisjon.
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REAR TRAFFIC ALERT  
Leveres som en del av blindsonevarsleren 
og bruker de samme radarsensorene.   
Systemet hjelper deg ved f.eks rygging 
fra en parkeringsplass med dårlig sikt. 
Systemet kan også automatisk bremse 
hvis den oppdager overhengende fare.

BLINDSONEVARSLER  
Blindsonevarsleren overvåker området bak og 
på siden av bilen ved hjelp av radarsensorer i 
støtfangeren. Om en bil befinner seg i blind-
sonen ved et filskifte vil systemet automatisk 
varsle med et signal.

PARKERINGSSENSORER 
Gjør parkering tryggere og enklere med  
parkeringssensorer på din FABIA. Sensorene  
finner du i både fremre og bakre støtfanger  
og de vil varsle når du nærmer deg gjenstander. 

RYGGEKAMERA 
For enklere parkering er 
bilen utstyrt med rygge-
kamera. Kameraet viser 
området bak bilen og viser 
med markeringslinjer bilens 
bredd. Bildet vises på  
radioens 6,5" skjerm.
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STYLE

STYLE SORT INTERIØR 
Mørk børstet dekor 
Sort stoff 
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ALUMINIUMSFELGER

FARGER

SETETREKK

CANDY WHITE CORRIDA REDQUARTZ GREY METALLICBRILLIANT SILVER  METALLICMOON WHITE METALLIC

CRYSTAL BLACK METALLIC MAGIC BLACK METALLIC

VELVET RED METALLIC MAPLE BROWN METALLICENERGY BLUERACE BLUE METALLICLAVA BLUE METALLIC

17" SAVIO sølv aluminiumsfelg 16" VIGO sølv aluminiumsfelg 16" VIGO sort aluminiumsfelgStyle sort (stoff)



LIKTE DU Å LESE OM DEN?      

― FORESTILL DEG Å KJØRE DEN. 

 

KONTAKT DIN ŠKODA-FORHANDLER  

FOR Å AVTALE PRØVEKJØRING.
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Din ŠKODA-forhandler:

Noen av modellene i denne brosjyren er avbildet med ekstrautstyr 
som ikke er en del av standardutstyret. ŠKODA forbeholder seg  
retten til endringer (inkludert endringer i tekniske data eller utstyr 
for enkelte modeller). Din autoriserte ŠKODA-forhandler informerer 
deg gjerne om standard- og ekstrautstyr, aktuelle priser, leverings-
betingelser og -terminer.  
 
Vi tar forbehold om trykkfeil.


