
FABIA COMBI
!KODA



De valg, vi træffer, kendetegner dem vi er. Valg kan være hårde. De 
kan være nemme. Men ingen steder er de mere fornøjelige at træffe 
end i kabinen af en !KODA FABIA COMBI som igen beviser den er det 
foretrukne valg blandt et utal af billister. Det tidsløse !KODA 'crystalline' 
design får alle til at kigge efter en ekstra gang. LED lygterne viser vejen, 
og også vores fokus på den nyeste teknologi. FABIA COMBIs kompakte 
dimensioner gør den adræt ved bykørsel, men samtidig er den stadig 
så rummelig indvendig, at den yderst komfortabelt kan transportere 
din familie og jeres bagage. Som altid gør geniale Simply Clever detaljer 
FABIA COMBI til et af de mest smarte valg på fire hjul.

Det er Simply Clever. Det er !KODA.

ET BEVIDST VALG AF BIL





DESIGN DER GIVER FOLK 
NOGET AT TALE OM

Umiskendelig. Uundgåelig. Familiær. Med en typisk front 
samt et karakteristisk design på for- og bagstødfanger, 
skarpt skårne forlygter og LED-belysning (ekstraudstyr) 
FABIA COMBI vil melde din ankomst på hvert hjørne.

STIL OG FUNKTIONALITET
Hvis du vil være forberedt på alle livets udfordringer, er FABIA COMBI 
et godt valg. Denne kompakte bil med afbalancerede proportioner 
kombinerer rummelighed med elegance på en forfriskende måde.









LYSER I MØRKET FABIA Combi kan udstyres med et avanceret lysdesign, der 
forbedrer bilens emotionelle udtryk såvel som din sikkerhed, 
så kørsel om natten bliver en fornøjelse. Den avanceret løsning 
omfatter et komplet LED-system uden at gå på kompromis med 
form eller funktion.

FOR- OG BAGLYGTER
Hver FABIA COMBI har forlygter med iøjnefaldende lysdioder 
til kørelyset. Top-versionen er udelukkende med LED teknologi. 
LED-forlygterne inkluderer også en hjørnefunktion (ekstraudstyr). 
Derudover kan der også tilkøbes baglygter med LED.







I DIN KOMFORTZONE
Uanset om kørsel er en daglig rutine eller bare en weekendbegivenhed, Så 
gør FABIA COMBI dine hverdage mere behagelige og weekender sjovere. 
Og det rummelige, men alligevel behagelige interiør med kvalitetsmaterialer 
og skarpt håndværk, gør denne bil til et dejligt sted at tilbringe tiden.



BAKKAMERA
Din bil kan også udstyres med
et bakkamera, som er placeret

på grebet til bagklappen.
Kameraet overvåger området
bag bilen og viser kørelinjerne
på baggrund af bilens bredde.

KESSY
Hvis du tilkøber KESSY (Keyless Entry, Start and exit System) 
så vil du hurtigt blive vant til komforten ved at kunne låse eller 
låse bilen op via fordørene eller bagklappen.

CLIMATRONIC KLIMAANLÆG
Klimaanlægget sikrer maksimal komfort hele året 
rundt. Takket være fugtighedssensoren kan du også 
fjerne dug fra forruden. 





ELEKTRISK JUSTERBARE SIDESPEJLE
De elektrisk justerbare sidespejle indeholder et 
varmeelement, så de hurtigt kan fjerne frost eller 
kondens. 

MIDTERKONSOL
Midterkonsollen tilbyder to kopholdere,  
såvel som opbevaringsplads til de små ting  
du gerne vil have tæt på.



EL-RUDER
Kontakterne til de forreste og bagerste sidevinduer er 
lettilgængelige i dørpanelerne. Takket være up/down 
funktionen kan ruden køres op/ned ved et enkelt tryk.







AMBITION/LIFE

AMBITION INTERIØR
Light Brushed dekorindlæg 
Stofindtræk 
Standard i Ambition og Life



AMBITION INTERIØR
Light Brushed dekorindlæg 
Stofindtræk 
Standard i Ambition og Life



INDTRÆK

AMBITION INTERIØR
Sto!ndtræk



16" Alufælge "VIGO" sort*

15" Stålfælge med "COSTA" hjulkapsler
Standard til 1.0 TSI 95hk 5-trins manuel

 15" stålfælge med "DENTRO" hjulkapsler
Standard til 1.0 TSI 95hk DSG

16" Alufælge "ALORE"* 15" Alufælge "DENEB"*

* Ekstraudstyr



FARVER

BRILLIANT SILVER METALLAK STEEL GREY UNILAK

MOON WHITE METALLAK CANDY WHITE UNILAK 

Udgår november 2021

FABIA COMBI fås i følgende farver



CORRIDA RED UNILAKVELVET RED METALLAK 

QUARTZ GREY METALLAK

ENERGY BLUE STANDARDLAK

LAVA BLUE METALLAK

RACE BLUE METALLAK

TITAN BLUE METALLAK BLACK MAGIC METALLAK
Udgår november 2021

Udgår november 2021Udgår november 2021

Farverne kan variere. For detaljeret information, besøg vores hjemmeside eller kontakt din lokale "KODA forhandler. 

Udgår november 2021



MOTOR
Vores motorudvalg omfatter 3-cylindrede benzinmotorer 

med MPI såvel som TSI-teknologi. Du kan vælge mellem 
1.0#MPI#60hk, eller 1.0 TSI 95hk. Begge motorer tilbydes med 

en gennemprøvet 5-trins manuel gearkasse som sikrer præcise 
og nemme gearskift. 95hk motoren er også tilgængelig med en 

automatisk 7-trins DSG gearkasse. 





HVIS DU HAR NYDT AT LÆSE OM DEN     

–  SÅ FORESTIL DIG AT KØRE I  DEN

RING TIL OS, OG AFTAL TID TIL EN PRØVEKØRSEL

ANSVARSFRASKRIVELSE VEDR. BILLEDER
Billederne i dette katalog (denne brochure) anvendes 
udelukkende som illustration og indgår ikke i aftaler eller 
garantier. Billederne viser forseriemodeller, og visse 
illustrationer, features, dele og udstyrsdetaljer kan afvige fra de 
faktiske produktionsmodeller og variere fra land til land. 
For konkrete specifikationer vedr. features, dele og 
udstyrsdetaljer henvises til nærmeste "KODA-forhandler.

Oplysningerne i dette katalog – for så vidt angår konstruktion, tekniske detaljer og udstyr – var gældende på tryktidspunktet. Men det er 
!KODAs politik at indføre løbende forbedringer i produktionen, hvorfor der kan være afvigelser i forhold til dette katalog. For at få de nyeste 
informationer om produktændringer samt det helt korrekte udstyr, som gælder for det danske marked, beder vi dig kontakte din lokale 
!KODA-forhandler. De viste biler i brochuren kan være monteret med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. 

Ophavsret: Skandinavisk Motor Co. A/S - !KODA har ophavsretten til alt materiale i denne brochure i overensstemmelse med ophavsrets-
lovens regler herom. Materiale i brochuren må ikke kopieres eller gengives, medmindre der er tale om kopiering eller gengivelse til personligt 
brug. Billeder og logoer må ikke bruges i andre brochurer, på sites eller andre steder, uden man på forhånd har indhentet skriftligt tilsagn fra 
Skandinavisk Motor Co. A/S. 

Din !KODA-forhandler 

Tryk: Kailow Graphic A/S, Miljøcertificeret efter ISO 14001
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My!KODA app
Nyd følelsen af at have fuld kontrol over 
din bil. Download My"KODA. Så får du 
adgang til alle de nødvendige features, 
når som helst du har behov for dem, hvad 
enten det er køredata, oplysninger om 
den resterende rækkevidde, eller du skal 
planlægge en rute, eller du har behov for 
at vide, hvor din bil sidst blev parkeret.


