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ŠKODA FABIA RSŠKODA FABIA RS



Z rallye na silnici: ŠKODA Fabia RS získala to nejlepší 
z naší letité zkušenosti s motoristickým sportem.



Nejrychlejší přímé spojení bez čekání na zavazadla: ŠKODA Fabia Combi RS.



Radost z jízdy má zkratku RS: ŠKODA Fabia RS.



Kola z lehké slitiny Gigaro 7,0J x 17" 
s pneumatikami 205/40 R17 byla 
vyvinuta speciálně pro vozy RS. 
Standardně jsou dodávána 
ve stříbrné barvě, ale v nabídce 
jsou i další varianty: černá, bílá 
a antracit. 

Vůz může být vybaven předními projektorovými 
halogenovými světlomety s natáčením, které 
zvyšují bezpečnost jízdy při projíždění zatáčkou.

Dekorativní lišty s nápisem RS zvyšují Váš 
pocit komfortu a zároveň chrání prahy před 
poškozením.

Pokud se rozhodnete 
pro kruhové mlhové 
světlomety, instalované 
namísto LED denních svítilen, 
můžete si vybrat i variantu 
s Corner funkcí. 

LED denní svítilny, které 
podtrhují sportovní design 
vozu, jsou praktickou 
standardní výbavou.

Sportovní styl zádi vozu dokreslují prvky jako 
zdvojená koncovka výfuku a difuzor. 

Zatímco maska chladiče s logem 
ŠKODA dodává vozu přátelský 
výraz, emblém RS jasně odkazuje 
na sportovní charakter stejně jako 
robustní přední nárazník, který 
vyvolává pocit síly a dynamiky. 
Výrazným designovým prvkem 
je kryt integrovaného otvoru pro 
přívod vzduchu se vzorkem včelího 
plástu. Ve stejném designu je 
i mřížka, do níž jsou zapuštěny buď 
LED denní svítilny (na snímku), 
nebo mlhové světlomety.

Se spoilerem 5. dveří, který příznivě 
ovlivňuje aerodynamiku vozu, 
získává elegantní záď modelu 

Fabia RS potřebnou míru dravosti.

Spoilerem 5. dveří je vybavena 
i Fabia Combi RS. 



Přístrojový panel vozů RS se vyznačuje jedinečným designem 
s výraznou grafi kou. Jeho součástí je multifunkční displej Maxi DOT, 
který mimo jiné zobrazuje i zařazení rychlostního stupně automatické 
převodovky DSG.

Multifunkční tříramenný kožený volant 
Vás nenechá na pochybách, že řídíte sportovní 
vůz. Umožňuje totiž nejen ovládání rádia, 
ale i řazení automatické převodovky DSG. 
V nabídce je i varianta volantu doplněná 
o funkci ovládání telefonu.

Motor 1,4 TSI/132 kW, 
dodávaný s automatickou 
sedmistupňovou 
převodovkou DSG, 
nabízí jak nevšední výkon 
a sílu v širokém rozsahu 
otáček, tak i ekonomický 
provoz. Z 0 na 100 km/h 
dokáže Fabia RS zrychlit 
během 7,3 sekundy.

Vozy Fabia RS a Fabia Combi RS jsou standardně vybaveny 
atraktivním interiérem Tempo v černém provedení včetně 
sloupků a stropu, vždy s přístrojovou deskou Onyx/Onyx.

Sportovní sedadla řidiče a spolujezdce, dodávaná exkluzivně 
pro vozy RS, jsou speciálně tvarovaná ve stylu závodních vozů. 
Na potazích je vyšitý emblém RS. Potahy sedadel si můžete 
vybrat v šedé nebo červené barvě. 



Stříbrná Černá Bílá Antracit

Kola z lehké slitiny Gigaro 7,0J x 17" 
s pneumatikami 205/40 R17 byla 
vyvinuta speciálně pro vozy RS. 

Vybrat si můžete ze čtyř barevných 
variant: stříbrná, černá, bílá a antracit.

Bílá střecha Stříbrná střecha Černá střecha

Nabízené kombinace vnějšího laku a barevné střechy pro model Fabia RS (hatchback)

Vnější lak bílá střecha stříbrná střecha černá střecha

Bílá Candy uni – – �

Žlutá Sprint special � – �

Červená Corrida uni � – �

Šedá Steel uni � – �

Bílá Moon metalíza – – –

Zelená Rallye metalíza � � �

Červená Rio metalíza � � �

Šedá Metal metalíza � � �

Stříbrná Brilliant metalíza – – �

Modrá Race metalíza � � �

Černá Magic s perleť. efektem � � –

Navrhněte si svůj vůz v barevném provedení, které zdůrazní Vaši individualitu. Vyberte si pro sebe tu nejlepší 
kombinaci vnějšího laku, barevné střechy a kol z lehké slitiny tak, aby Vaše Fabia RS odrážela Váš styl. Nabízené 
kombinace vnějších laků a barevných střech najdete v přiložené tabulce. A jaká zvolíte kola, záleží jen na Vás.

Vnější zpětná zrcátka jsou vždy v černé barvě.

Černá Magic s perleťovým efektem

Červená Corrida uni

Šedá Metal metalíza

Modrá Race metalíza

Bílá Candy uni Šedá Steel uni

Stříbrná Brilliant metalíza

Bílá Moon metalíza

Žlutá Sprint special

Červená Rio metalízaZelená Rallye metalíza



1415
 1886

1415

1886

1423

14
9

2

1642

1423

14
9

4

1642

98
9

300 l 

6772464888
4029

13
,6°

18,6°

703
99

4

98
9

480 l

9242464888
4276

13
,7°

13,4°

959

99
4

13
8

0

13
8

4

9
58

12
24

13
8

0

13
8

3

9
58

13
6

4

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. 

Doživotní záruka mobility 
K tomu, aby jízda s Vaším vozem byla vždy bezpečná 
a příjemná, přispívá mimo jiné i produkt Doživotní záruka 
mobility. V případě závady na Vašem vozidle je Vám 
v rámci záruky mobility prostřednictvím centrály ŠKODA 
Assistance poskytnut bezplatně příjezd servisního vozidla 
na místo poruchy, případný odtah k nejbližšímu auto-
rizovanému servisnímu partnerovi a v případě potřeby 
i další služby pro posádku vozidla, například přenocování 
v hotelu, náhradní vozidlo či náhradní doprava. Podmín-
kou platnosti Doživot ní záruky mobility je provádění 
servisních prohlídek v síti autorizovaných servisních 
partnerů ŠKODA. S každou takto provedenou servisní 
prohlídkou je Doživotní záruka mobility prodloužena 
o další servisní interval. Veškeré podrobnosti o rozsahu 
a platnosti záruky jsou uvedeny v palubní literatuře, 
která je součástí každého vozu. Informace o Doživotní 
záruce mobility získáte také u autorizovaných servisních 
partnerů ŠKODA nebo na Infolince ŠKODA 800 600 000. 

Vyzvednutí a přistavení vozu
Je-li pro Vás překážkou přistavit Váš vůz do servisu, auto-
rizovaný servisní partner s Vámi dohodne termín a vůz si 
u Vás vyzvedne. Po provedení servisních úkonů jej přistaví 
zpět. Doporučujeme objednat si službu vyzvednutí a přista-
vení 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 rekla-
movaných vad dle platných obchodních podmínek. Více 
informací naleznete na www.skoda-auto.cz a u svých 
autorizovaných prodejců vozů ŠKODA. 

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 FINANCE 
Využijte pro pořízení svého nového vozu výhodných 
akčních nabídek fi nancování, které pro Vás ŠkoFIN
připravil ve spolupráci se ŠKODA AUTO. 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.skofi n.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.

Technické údaje

Model Fabia RS Fabia Combi RS
Motor 1,4 TSI/132 kW, zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem a kompresorem 1,4 TSI/132 kW, zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem a kompresorem
Počet válců/zdvihový objem (cm3) 4/1390 4/1390
Max. výkon/otáčky (kW/min-1) 132/6200 132/6200
Max. točivý moment/otáčky (Nm/min-1) 250/2000–4500 250/2000–4500
Exhalační norma/palivo EU5/benzin, okt. č. 98/95* EU5/bezolovnatý benzin, okt. č. 98/95*

Provozní vlastnosti Maximální rychlost (km/h) 224 226
Zrychlení 0–100 km/h (s) 7,3 7,3
Spotřeba (dle normy 99/100)
– město (l/100 km) 7,7 7,7
– mimo město (l/100 km) 5,2 5,2
– kombinovaná (l/100 km) 6,2 6,2
Emise CO2 (g/km) 148 148
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m) 10,0 10,0

Pohon Druh pohon předních kol pohon předních kol
Spojka dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané
Převodovka automatická 7stupňová DSG automatická 7stupňová DSG

Hmotnost Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75kg řidičem (kg) 1318 1313
Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg) 475 475
Celková hmotnost (kg) 1718 1713

Karoserie pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová Vnější rozměry
Součinitel odporu vzduchu Cx 0,345; 0,335** Délka (mm) 4029; 4276**

Šířka (mm) 1642
Podvozek Výška (mm) 1492; 1494**
Přední náprava typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem Rozvor (mm) 2464
Zadní náprava kliková s vlečenými rameny Rozchod vpředu/vzadu (mm) 1423/1415
Brzdy kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem Světlá výška (mm) 129
– vpředu kotoučové
– vzadu kotoučové Vnitřní rozměry
Řízení hřebenové přímočinné s elektrohydraulickým posilovačem Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm) 1380/1384; 1380**/1383**
Kola 7,0J x 17" Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm) 989/994
Pneumatiky 205/40 R17 Objem zavazadlového prostoru (max. l)

– s rezervním kolem – nesklopená/sklopená zadní sedadla 300/1163; 480**/1460**
Objem palivové nádrže (l) 45

  * Při použití benzinu s nižším okt. č. může dojít k mírnému snížení výkonu. 
**   Platí pro model Fabia Combi. Pokud je u položky uveden jen jeden údaj, je platný pro oba modely. 

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



Objednejte si prodlouženou záruku 
ke svému vozu jako mimořádnou výbavu.
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4V 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:

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.

ŠKODA E-shop
eshop.skoda-auto.cz

Aplikace ŠKODA Service
Vždy na Vaší straně.

skoda-auto.cz /skodacz /skodacz/skodacz /skodacz


