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AVTO PO VAŠIH ŽELJAH
To kar izberemo, razkriva nekaj o tem, kdo
smo. Izbiranje je lahko zelo težavno. Lahko pa
je tudi zelo preprosto.

Kot vedno, je ŠKODA FABIA z genialnimi
rešitvami Simply Clever ena od
najpametnejših izbir na štirih kolesih.

Odločate se za prenovljeno in preoblikovano
FABIO. Živahen barvni koncept omogoča, da
s svojim avtomobilom izrazite svojo osebnost.

FABIA je še en primer naše filozofije
izdelovanja čudovito oblikovanih avtomobilov,
ki jih je vedno pravi užitek voziti.

Medtem ko so njene kompaktne dimenzije
še vedno primerne za mestno vožnjo, je
v notranjosti vozila ŠKODA FABIA dovolj
prostora za ljudi in prtljago.

To je Simply Clever. To je ŠKODA.

ZUNANJOST
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POGOSTA
TEMA
POGOVORA

Zunanjost

Nezamenljiva. Vpadljiva. Z novo masko,
sprednjim in zadnjim odbijačem, novimi
žarometi in opcijskimi LED lučmi bo vaša
nova FABIA opažena na vsakem koraku.

ZUNANJOST
Nova FABIA izžareva svež, eleganten
slog z novo oblikovano zunanjostjo, ki
poudarja svoj kristalinični oblikovalski
jezik. Žarometi, maska in sprednji
odbijač tvorijo harmonično celoto,
ostre linije pa dajejo avtomobilu
odločnost in dinamiko.
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RAZLIČICA COMBI
Če želite biti pripravljeni
na vse, kar vam nakloni
življenje, ne spreglejte
različice COMBI. Ta
kompaktni avtomobil
z uravnoteženimi
sorazmerji na osvežujoč
način združuje prostor
in eleganco.

ŽAROMETA IN
MEGLENKI
Kristalinični oblikovalski jezik
ŠKODA resnično
zaznamuje luči tega avtomobila.
Žarometa imata vgrajene kristalne
okrasne elemente,
ki spominjajo na lepoto
češkega brušenega stekla.
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ZADNJE LUČI IN ODSEVNIKA
Svetlobni podpis novega vozila ŠKODA FABIA
je izjemen. Zadnje luči segajo v bok avtomobila
in s tem osvetljujejo njegov profil. Odsevnika
v zadnjem odbijaču izboljšujeta vidnost
avtomobila.

Zunanjost

PANORAMSKA STEKLENA STREHA
Privlačnost avtomobila lahko poudarite s
panoramsko stekleno streho, ki se razteza od
vetrobranskega stekla do strešnega spojlerja in
vam prinaša občutek svobode in prostornosti.

OBARVAJTE MESTO ČRNO,
ZELENO ALI PA KAR OBOJE
Barve, ki jih izberete, povedo veliko o vas. In ko boste izbrali svojo barvno
kombinacijo iz spektra barv barvnega koncepta, boste lahko tudi na ta
način pokazali kdo v resnici ste.

LUČI
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OSVETLITE POT
Prefinjena zasnova luči izboljšuje čustveni izraz avtomobila, pa tudi
vašo varnost. V najboljši različici, ki je opremljena z LED tehnologijo,
blestijo s svojo obliko in funkcionalnostjo.

LED ŽAROMETI
Žarometi so opremljeni z vpadljivimi LED dnevnimi lučmi.
V najboljši različici so v celoti izdelani v LED tehnologiji.
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Luči

LED ZADNJE LUČI
IN ODSEVNIKA
Prepoznavne luči v obliki
črke C so značilne za
avtomobile ŠKODA. Poleg
tega so lahko zadnje luči
opremljene z LED lučmi.
FABIA je opremljena z
odsevnikoma v zadnjem
odbijaču, ki izboljšujeta
vidnost avtomobila.

NOTRANJOST

POČUTITE SE KOT
DOMA
Prostorna, a prijetna notranjost vključuje kakovostne
materiale in natančno izdelavo. Zaradi tega je ta
avtomobil prijeten kraj za preživljanje časa.
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POČUTITE SE UDOBNO

Ko zaprete vrata, izključite kaos.
Novi dekorativni elementi armaturne plošče, možnosti oblazinjenja
in številne izboljšave notranjosti zagotavljajo, da se boste počutili
udobno, medtem ko boste imeli vse pod nadzorom.

Notranjost

STIL IN FUNKCIONALNOST
FABIA je na voljo s številnim dekorativnimi
elementi in različicami oblazinjenja z okrasnimi šivi.
Stilske detajle dopolnjuje odlična funkcionalnost.
Armaturna plošča z novooblikovano instrumentno
ploščo je urejena praktično, kar omogoča hitro in
preprosto orientacijo za volanom.

POVEZLJIVOST
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ŠKODA CONNECT:
NA POTI S SVETOVNIM
SPLETOM

LOKACIJA PARKIRNEGA MESTA*
Prikličite natančno lokacijo svojega vozila na
velikih parkiriščih s svojim mobilnim telefonom
skupaj z naslovom, časom in datumom
parkiranja.

Povezljivost

Biti popolnoma in stalno povezan ne pomeni le dostopa do
zabave in informacij, ampak tudi asistenco na poti. ŠKODA
CONNECT so vaša vrata v svet številnih komunikacijskih
možnosti.

ŠKODA CONNECT*
Ta vključuje dve kategoriji storitev.
Medtem ko Infotainment Online omogoča informacije za
navigacijo v realnem času, na primer o stanju v prometu, je
Care Connect namenjen pomoči in varnosti ter omogoča
oddaljen dostop in nadzor nad vozilom.

PODATKI O VOŽNJI*
Shranjujejo se informacije o potovanju, kot so
povprečna poraba goriva, povprečna hitrost
vožnje, razdalja in čas potovanja. Prikaz osebnih
podatkov o vožnji vam omogoča pregled vseh
vaših potovanj.
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KLIC V SILI
Sistem za klic v sili se aktivira s pritiskom na
gumb na stropu vozila. V primeru hujše prometne
nezgode, se klic v sili sproži samodejno.

VREME*
Prejmite zadnje vremensko
poročilo o trenutni lokaciji,
destinaciji ali drugod, vključno s
podrobno vremensko napovedjo
in opozorili.

ONLINE PROMETNE INFORMACIJE*
Vedno izberite najboljšo pot:
posodobljene informacije vam dajejo
odličen pregled za vsako potovanje. Prav
tako omogoča, da se odzovete na nove
razmere, kot so dela na cesti, prometne
nezgode in prometni zastoji.

* Določene storitve delujejo v primeru, da je na voljo ustrezna informacijska infrastruktura. Razpoložljive storitve se od države do države lahko razlikujejo.

Povezljivost

SMART LINK+
S sistemom SmartLink+
(ŠKODA Connectivity, ki podpira
MirrorLink®, Apple CarPlay
in Android Auto) lahko voznik
med vožnjo prek radia varno
uporablja mobilni telefon. Poleg
tega podpira vse nameščene
aplikacije, ki so potrjene kot
varne za uporabo v vozilih in
delujejo z MirrorLink®, Apple
CarPlay ali Android Auto. Sistem
SmartLink+ vključuje tudi
funkcijo SmartGate. Z njo lahko
svoj pametni telefon povežete z
avtomobilom prek signala WiFi,
da imate dostop do zanimivih
podatkov o vožnji, na primer
o porabi, vozni dinamiki ali
servisiranju.

MyŠKODA APP
Spoznajte Paula,
interaktivnega
pomočnika aplikacije
MyŠKODA App
(za operacijske sisteme Android in
iOS), ki vam bo v pomoč v številnih
vsakodnevnih situacijah. Na primer pri
pridobivanju informacij o vašem vozilu
ali za celovit opis delovanja posameznih
kontrolnikov in opozorilnih lučk
itd. Paul lahko spremlja tudi
datume v vašem opomniku. Tako vas
lahko vedno opozori na bližajoče se
sestanke in vam obenem pokaže pot do
lokacije sestanka.
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SWING/SWING PLUS
Radio Swing s 6,5 palčnim barvnim
zaslonom na dotik je na voljo v
dveh različicah. Osnovna različica
poleg radia vključuje tudi USB
priključek in režo za SD kartico.
Poleg funkcionalnosti osnovne
različice Swing, nudi Swing Plus
tudi Bluetooth in SmartLink+.
Različica Swing Plus je standardno
opremljena tudi s sistemom
prostorskega zvoka ŠKODA.

AMUNDSEN
Navigacijski sistem Amundsen,
z upravljanjem prek 6,5 palčnega
barvnega zaslona na dotik, nudi številne
funkcije vrhunskega radia. Dostopna
točka za WLAN je standardna. Sistem
SmartLink+ je na voljo kot opcija.

Povezljivost

USB VTIČNICI V
ZADNJEM DELU VOZILA
Na zadnji strani sprednjega
naslona za roke sta dve
USB vtičnici, ki omogočata
polnjenje mobilnega telefona.

SIMPLY
CLEVER

32

DOMISELNE REŠITVE
NA DOSEGU ROKE

Simply Clever

Prostor za vse in vse je na svojem mestu. FABIA je polna rešitev
Simply Clever, ki zagotavljajo še večjo praktičnost.

LED SVETILKA
Uporabno, odstranljivo ročno
LED svetilko (ekskluzivno za
različico Combi) najdete na
levi strani prtljažnika. Svetilka
se samodejno polni, medtem
ko motor teče. Svetilka je
namenjena tudi za osvetlitev
prtljažnika. Ko odprete
vrata prtljažnika, se svetilka
(ko je nameščena v držalu)
samodejno vklopi.
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ŽEPI
V žepih na notranji strani
naslonjal sprednjih sedežev
lahko shranite beležko,
mobilni telefon ali
manjše predmete.

SPREDNJE NASLONJALO ZA ROKE IN SREDINSKA KONZOLA
Sprednje naslonjalo za roke vključuje manjši predal, sredinska konzola pa dve držali za pijačo in
prostor za majhne predmete, ki jih želite imeti pri roki. Zaradi osvetlitve sredinske konzole je
notranjost vozila še prijetnejša.

Simply Clever

PREDAL ZA ROKAVICE
V predalu je zadosti prostora
za enolitrsko plastenko.
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Simply Clever

DRŽALA ZA PIJAČO
V obeh predalih zadnjih vrat je
dovolj prostora za 0,5 litrsko
plastenko, v obeh predalih
sprednjih vrat pa za 1,5 litrsko
plastenko.

PREDAL ZA ODSEVNI
TELOVNIK
Predal v voznikovih vratih
vključuje odsevni
telovnik, ki je takoj
na dosegu roke,
ko ga potrebujete.
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MULTIMEDIJSKI NOSILEC
Pametni telefon lahko varno
prevažate v multimedijskem
nosilcu, nameščenem v dvojnem
držalu za pijačo na centralni
konzoli.

PREDAL ZA DEŽNIK
Pod sovoznikovim sedežem
boste našli škatlico z originalnim
dežnikom ŠKODA.

Simply Clever

STRGALO ZA LED
Ta pripomoček
je nameščen na
notranji strani
pokrova rezervoarja
za gorivo in ga ni
težko vrniti na svoje
mesto, kadar je
mokro.
.

PRTLJAŽNI
PROSTOR
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ČE USTREZA VAM,
GRE TUDI V PRTLJAŽNIK

Prtljažni prostor

Prtljažni prostor ima prepričljive dimenzije: kombilimuzinska
različica nudi prostornino 330/1150 litrov, Combi pa
530/1395 litrov. Vendar ni vse v prostornini. Pomembno
je kako premišljeno je prostor zasnovan, da omogoča
optimalno funkcionalnost.

POLICA V SPODNJEM
POLOŽAJU
Kadar je polica prtljažnika
v kombilimuzinski različici
nameščena v spodnjem položaju,
omogoča tudi prevažanje nekoliko
bolj občutljivih predmetov.

SET MREŽ
Set prtljažnih mrež različnih
velikosti zagotavlja red v
vašem prtljažniku in preprečuje
nenadzorovano premikanje
prtljage.
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Prtljažni prostor

DVOJNO DNO
Dvojno dno pri različici Combi
omogoča lažje ravnanje s prtljago, saj
je dno prtljažnika na ravni nakladalnega
roba. Poleg tega zagotavlja diskreten
prostor za shranjevanje.
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Prtljažni prostor

DVOSTRANSKA TALNA OBLOGA
PRTLJAŽNIKA
Talno oblogo prtljažnika
lahko obrnete z elegantno
tkaninasto stranjo navzgor, če ne
prevažate ničesar, kar bi umazalo vozilo
in jo po potrebi preprosto obrnete na
pralno gumijasto stran.

PRILAGODLJIVOST
Naslonjala zadnjih sedežev
se lahko poklopijo v razmerju
40/60. Če potrebujete zadnje
sedeže za potnike in obenem
več prostora za prtljago, lahko
poklopite le eno naslonjalo.
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Prtljažni prostor

PREDELNA MREŽA
Predelna mreža za različico Combi
loči prtljažni prostor od prostora za
potnike in povečuje varnost potnikov,
če prevažate predmete brez prtljažnega
roloja.

UDOBJE
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VSTOPITE V SVOJO
CONO UDOBJA
Naj gre za vsakodnevno vožnjo ali vožnjo ob vikendih,
z novo FABIO bodo delovniki prijetnejši in vikendi zabavnejši.
Najnovejša tehnologija, skrita pod prefinjeno armaturno
ploščo, bo poskrbela za vas.

Udobje

VOLAN
Z večfunkcijskim
usnjenim volanom
lahko upravljate
radio in telefon.

KLIMATSKA NAPRAVA
CLIMATRONIC
Elektronska klimatska naprava
Climatronic bo poskrbela za
največje mogoče udobje
ne glede na letni čas. Ker
je opremljena s senzorjem
vlage, bo celo poskrbela za
zamegljeno steklo.
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ELEKTRIČNO NASTAVLJIVA OKNA
Kontrolniki za nastavljanje sprednjih in zadnjih oken
so priročno nameščeni v vratnih oblogah. Po zaslugi
funkcije za odpiranje/zapiranje zadošča en gumb za
vsako posamezno okno.

ELEKTRIČNO NASTAVLJIVA
IN OGREVANA ZUNANJA OGLEDALA
Zunanja ogledala lahko hitro nastavite in odmrznete ali odmeglite udobno s
svojega sedeža brez odpiranja oken.

Udobje

ASISTENCA ZA LUČI IN DEŽ
Vaša vožnja bo varnejša in udobnejša, saj lahko funkcija
Light and Rain Assist samodejno vklopi in izklopi luči in
brisalce. Vključuje tudi funkcije Tunnel Light, Coming
Home in Leaving Home.

VARNOST
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VEČ OČI NA CESTI
VEČ VIDI
Vožnja je varnejša s sovoznikom, ki vas opozarja
na nevarnosti. FABIA je opremljena s številnimi
asistenčnimi sistemi, ki pomagajo vozniku v različnih
situacijah. Nekateri sistemi lahko celo preprečijo
bližnje trčenje.

AKTIVNI TEMPOMAT (ACC)
ACC deluje s pomočjo radarske
naprave v sprednjem odbijaču in poleg
ohranjanja nastavljene hitrosti vožnje
vzdržuje varno razdaljo do spredaj
vozečih vozil.

AUTO LIGHT ASSIST
Sistem samodejno vklopi in
izklopi nezasenčene žaromete in
s tem poveča udobje in varnost v
prometu.

Varnost

OPOZARJANJE OB
NEVARNOSTI NALETA
(FRONT ASSIST)
Asistenčni sistem je zasnovan
za spremljanje hitrosti spredaj
vozečih vozil, vključno s
samodejnim pojemanjem in
zaviranjem. Podobno kot ACC
uporablja tudi Front Assist
radarsko napravo v sprednjem
odbijaču.
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KAMERA ZA POMOČ PRI
VZVRATNI VOŽNJI
FABIA je lahko opremljena s
kamero za vzvratno vožnjo,
nameščeno v ročaju prtljažnih
vrat. Ta nadzoruje prostor za
vozilom in na podlagi širine
vozila prikaže vozne linije.

PARKIRNI SENZORJI
Parkiranje je enostavnejše in
varnejše s parkirnimi senzorji v
sprednjem in zadnjem odbijaču,
ki spremljajo oddaljenost vozila
od ovir.

Varnost

OPOZORILO O VOZILIH ZA
AVTOM (REAR TRAFFIC ALERT)
Ta sistem je del sistema, ki zaznava
vozila v mrtvem kotu in uporablja
iste radarske senzorje. Pomaga
vam pri vzvratni vožnji s parkirnega
mesta v slabi vidljivosti.

ZAZNAVANJE VOZIL V MRTVEM KOTU
(BLIND SPOT DETECT)
Sistem deluje s pomočjo radarskih senzorjev
v zadnjem odbijaču in nadzoruje očem
skrita območja ob vozilu ali za njim. Sistem
upošteva hitrost in oddaljenost vozil v okolici
in z optičnimi ali zvočnimi signali po potrebi
ustrezno opozori voznika.
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VARNOST NI
NAKLJUČNA

Varnost

V morebitnih nevarnih položajih, pri katerih voznik
ne more aktivneje vplivati na izid, vzamejo stvari v
roke sistemi za zagotavljanje pasivne varnosti, kot
so varnostne blazine. V vozilu ŠKODA Fabia vas
standardno varuje šest varnostnih blazin.

SPREDNJI VARNOSTNI BLAZINI
Medtem ko je voznikova varnostna blazina
nameščena v sredini volana, je varnostna
blazina pred sovoznikom vgrajena v
armaturno ploščo. To je po potrebi
mogoče deaktivirati, če na sovoznikov
sedež namestite otroški sedež.

VARNOSTNI BLAZINI ZA
ZAŠČITO GLAVE
Ob aktiviranju varnostni blazini
za zaščito glave oblikujeta steno,
ki varuje potnike spredaj in zadaj
pred poškodbami glave.

51
Varnost

STRANSKI VARNOSTNI
BLAZINI
Dve stranski varnostni
blazini varujeta voznikovo in
sovoznikovo medenico in prsni
koš v primeru bočnega trka.

ZMOGLJIVOST
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PRIJAZEN
POGON,
PRIJAZEN
TUDI DO
DENARNICE
Ni treba izbirati med dinamičnostjo in
ekonomičnostjo. Vsi motorji so zmogljivi in
ekonomični in imajo zelo nizke emisije.

Zmogljivost

KESSY/EASY START
Vozilo lahko opremite tudi
s sistemom za odklepanje,
zaklepanje in zagon vozila brez
ključa KESSY (Keyless Entry,
Start and exit System) oziroma
z enostavnejšo različico, ki se
imenuje Easy Start. Na volanskem
obroču je tudi gumb Start/Stop za
vklop in izklop motorja brez ključa.

MENJALNIK
Odvisno od različice
motorja je lahko vozilo
opremljeno z ročnim ali
samodejnim menjalnikom
DSG (Direct Shift Gearbox).

55
Zmogljivost

MOTORJI
Ponudba vključuje MPI in TSI
bencinske motorje.
Izbirate lahko med 44 kW, 55 kW,
70 kW ali 81 kW motorjem.

MONTE
				CARLO

VSTOPITE V
EKSKLUZIVNI KLUB
Vzemite uspešno zgodovino, ki jo imajo vozila ŠKODA
na legendarni dirki Monte Carlo Rally. Nato to
premešajte s stilom in glamurjem te kneževine. Dobili
boste neverjeten ŠKODA FABIA MONTE CARLO.
Avtomobil ima črne zunanje in notranje elemente, kar
mu daje edinstven stil in drzno podobo.
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ZMAGOVALEC
NA VSAKI VOŽNJI

NOTRANJOST
Različica Monte Carlo vključuje
športni volan, oblečen v črno
perforirano usnje, športne
sprednje sedeže, oblazinjenje v
kombinaciji rdeče in črne tkanine
in usnja v karbonskem videzu,
črne stebričke in črn strop.

Monte Carlo

Popotniška navihanost ali sproščujoč nakup
– z dinamičnim dizajnom in stilskimi črnimi
detajli je FABIA MONTE CARLO vedno
odlična spremljevalka.

ZUNANJOST
Specifična oprema v črni barvi
vključuje pokrove zunanjih ogledal,
okvir sprednje maske, spojler
za sprednji odbijač, plastične
letvice na vratih, strešni spojler
in zadnji difuzor. Standardna
oprema vključuje tudi 16 palčna
črna aluminijasta platišča Italia.
Markanten videz avtomobila je
mogoče še dodatno poudariti s
17 palčnimi aluminijastimi platišči
Torino ali 18 palčnimi aluminijastimi
platišči Vega.

BLACK
				EDITION

ČRNA JE
NOVA ČRNA
Nič nima bolj klasičnega videza kot nekaj ali nekdo,
oblečen v črno. FABIA BLACK EDITION ni le oblečena
v to osupljivo barvo – barva je del tega avtomobila.
Temna, vendar estetska téma se nadaljuje tudi v
notranjosti. Avtomobil je opremljen z večfunkcijskim
športnim volanom v črnem perforiranem usnju,
Piano črnimi dekorativnimi elementi in črnim stropom.
Notranjost vključuje tudi športna sprednja sedeža z
rdečimi okrasnimi šivi.
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SKRIVNOST IMA
SVOJO BARVO

Black Edition

STIL IN FUNKCIONALNOST
Obe različici (kombilimuzinska in Combi) vključujeta
aerodinamično oblikovan strešni spojler
in športno šasijo. Športni videz avtomobila še poudarjajo
17 palčna aluminijasta platišča Torino.

Ne glede na to, ali gre za eleganten strešni spojler, originalni logotip Black
Edition ali za enako enigmatična platišča, FABIA BLACK EDITION ponosno
poudari slog brez pretirane prevzetnosti.

LOGOTIP
Potrdite svoj status z originalnim
logotipom Black Edition na B
stebričku.

MAGIČNO ČRNA
Avtomobil je na voljo
ekskluzivno v magično črni
kovinski barvi. Seveda je
črna tudi sprednja maska.

PRILAGODITEV
PO MERI
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ACTIVE

NOTRANJOST ACTIVE ČRNA
Dekorativni elementi: Basket Narbe siva
Oblazinjenje: tkanina

Prilagoditev po meri

NOTRANJOST ACTIVE ČRNA
Dekorativni elementi: Basket Narbe siva
Oblazinjenje: tkanina
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AMBITION

NOTRANJOST AMBITION MODRA
Dekorativni elementi: Light Brushed
Oblazinjenje: tkanina

NOTRANJOST AMBITION SIVA
Dekorativni elementi: Light Brushed
Oblazinjenje: tkanina

NOTRANJOST AMBITION SIVA
Dekorativni elementi: Basket Narbe črna
Oblazinjenje: tkanina

Prilagoditev po meri

NOTRANJOST AMBITION MODRA
Dekorativni elementi: Light Brushed
Oblazinjenje: tkanina
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STYLE

NOTRANJOST STYLE BEŽ
Dekorativni elementi: Beige Brushed
Oblazinjenje: tkanina/Suedia

NOTRANJOST STYLE BEŽ
Dekorativni elementi: Piano črna
Oblazinjenje: tkanina/Suedia

Prilagoditev po meri

NOTRANJOST STYLE BEŽ
Dekorativni elementi: Beige Brushed
Oblazinjenje: tkanina/Suedia

NOTRANJOST STYLE ČRNA
Dekorativni elementi: Beige Brushed
Oblazinjenje: tkanina/Suedia

NOTRANJOST STYLE ČRNA
Dekorativni elementi: Dark Brushed
Oblazinjenje: tkanina/Suedia
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PAKET
DYNAMIC

NOTRANJOST DYNAMIC ČRNA
Dekorativni elementi: Cherry Red
Oblazinjenje: tkanina/Suedia

NOTRANJOST DYNAMIC ČRNA
Dekorativni elementi: Dark Brushed
Oblazinjenje: tkanina/Suedia

Prilagoditev po meri

NOTRANJOST DYNAMIC ČRNA
Dekorativni elementi: Cherry Red
Oblazinjenje: tkanina/Suedia

Ambition siva (tkanina)

Active črna (tkanina)

Prilagoditev po meri

OBLAZINJENJE
Ambition modra (tkanina)
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Prilagoditev po meri

Paket Dynamic črna*, športni sedeži
(tkanina/Suedia)

Style bež (tkanina/Suedia)

* Dodatna oprema.

Style črna (tkanina/Suedia)
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CANDY BELA, UNI

LASER BELA, UNI

MESEČNO BELA, KOVINSKA

BRILJANTNO SREBRNA, KOVINSKA

KAPUČINO BEŽ, KOVINSKA

QUARTZ SIVA, KOVINSKA

Prilagoditev po meri

BARVE
76

BIKOBORSKO RDEČA, UNI

DENIM MODRA, KOVINSKA

RALLYE ZELENA, KOVINSKA

DIRKAŠKO MODRA, KOVINSKA

ENERGY MODRA, UNI

JAVORJEVO RJAVA, KOVINSKA

MAGIČNO ČRNA, KOVINSKA

Prilagoditev po meri
ŽAMETNO RDEČA, KOVINSKA
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Prilagoditev po meri

PLATIŠČA

Aluminijasta platišča, CAMELOT, 17"

Aluminijasta platišča, SAVIO, 17"

Aluminijasta platišča, EVORA, 16"

Aluminijasta platišča, VIGO, 16"

Aluminijasta platišča, VIGO, rdeča, 16"

Aluminijasta platišča, MATONE, 15"

Aluminijasta platišča, CYGNUS, 15"

Jeklena platišča, s pokrovi koles COSTA, 15"
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Aluminijasta platišča, VIGO, črna, 16"

Jeklena platišča, s pokrovi koles DENTRO, 15"

Jeklena platišča, s pokrovi koles FLAIR, 14"

Aluminijasta platišča, VEGA, 18"

Prilagoditev po meri

Aluminijasta platišča, VIGO, bela, 16"

ORIGINALNA
DOPOLNILNA
OPREMA
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ŠKODA IZDELA,
VI SESTAVITE
PO LASTNIH ŽELJAH

Originalna dopolnilna oprema

Dodatna oprema ni samo modna muha, saj lahko s
pomočjo originalne dopolnilne opreme ŠKODA opremite
vaš avto v skladu z vašimi dejanskimi potrebami in ga s
tem naredite še bolj varnega in uporabnega.

LTE CARSTICK
LTE CarStick je poseben USB ključ
v katerega je mogoče vstaviti SIM
kartico, ki omogoča zanesljivo
internetno povezavo. S pomočjo
LTE CarStick-a lahko poiščete
najbližjo bencinsko črpalko,
rezervirate hotelsko sobo ali
odgovorite na nujno elektronsko
sporočilo.

ZAŠČITNA ODEJA ZA
ZADNJE SEDEŽE
Zaščitna odeja za zadnje sedeže vam bo
prišla zelo prav, ko boste želeli ohraniti
sedežne prevleke čiste in negovane.
Zaščitna odeja je dovolj velika da zaščiti
celotno površino zadnjih sedežev pred
morebitnimi dlakami ali umazanijo, ki jo
v vozilo prinesejo vaši hišni ljubljenčki.
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PAMETNO DRŽALO - MULTIMEDIJSKI NOSILEC
Držalo za elektronsko napravo, ki se namesti na
zadnjo stran vzglavnika sprednjih sedežev, je odličen
pripomoček za potnike na zadnjih sedežih.

PAMETNO DRŽALO – KLJUKICA
Torbicam ali nahrbtniku ni treba zasedati prostora
na zadnjih sedežih. Obesite jih na pametno držalo
s kljukico, ki se pritrdi na zadnjo stran vzglavnika
sprednjih sedežev.

Originalna dopolnilna oprema

PAMETNO DRŽALO –
OBEŠALNIK
Obešalnik za oblačila,
ki se namesti na zadnjo
stran vzglavnika sprednjih
sedežev, je izredno
praktičen pripomoček
zlasti za tiste, ki se vozite
v službo v obleki.
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Originalna dopolnilna oprema

PLATIŠČA

Aluminijasta platišča, BRAGA, antracit, 17''

Aluminijasta platišča, TORINO, 17''

Aluminijasta platišča, RAY, 17''

Aluminijasta platišča, CAPRICORNUS, antracit, 17''

Aluminijasta platišča, BLADE, platinasto mat, 17''

Aluminijasta platišča, DENEB, črna, 15''
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Splošne informacije
SERVIS ŠKODA

› Prevzem in predaja vozila pri stranki

Obstaja cela vrsta razlogov, zakaj je najbolje, da svoje vozilo
zaupate pooblaščenemu servisu za vozila ŠKODA.

Če svojega vozila ne morete sami pripeljati na servis, se z
izbranim pooblaščenim servisom ŠKODA dogovorite, da
bodo vozilo prevzeli na domu in vam ga po opravljenem
delu tudi pripeljali nazaj. Naštete možnosti so le del široke
ponudbe servisnih storitev za vozila ŠKODA, ki pa se po
posameznih državah razlikujejo. Za podrobne informacije
o obsegu in pogojih servisnih storitev se obrnite na izbrani
pooblaščeni servis ŠKODA.

Za strokovno vzdrževanje vašega vozila je potrebna
najsodobnejša tehnologija. Vsi pooblaščeni servisi za
vozila ŠKODA imajo na voljo specialno orodje in vrhunske
diagnostične sisteme. Samo tako lahko ob upoštevanju
tehničnih postopkov, ki jih predpisuje proizvajalec,
zagotavljata brezhibno delovanje in zanesljivost vašega
vozila.
Naši sodelavci se izpopolnjujejo po programih proizvajalca.
Ker imajo nova vozila vse več zahtevne tehnologije, je tudi
nivo znanja, ki ga morajo imeti zaposleni na pooblaščenem
servisu, ustrezno višji. Prav zato se redno izpopolnjujejo po
programih, ki jih predpisuje proizvajalec, tako da so stalno
seznanjeni z aktualnimi informacijami, ki so pomembne za
njihovo delo.
Filozofija družbe ŠKODA: pošten in transparenten odnos
do strank.
Že pri pripravi delovnega naloga je strokovno in prijazno
svetovanje stranki enako pomembno kot skrbnost in
natančnost, s katero opravimo servisna dela. Interno stalno
preverjamo kakovost opravljenih storitev.
Obsežna ponudba servisnih storitev:
› Servisni pregledi
Da bi zagotovili dolgoročno brezhibno delovanje svojega
vozila in ohranili veljavnost jamstev in Asistence ŠKODA,
morate na pooblaščenem servisu ŠKODA opravljati redne
servisne preglede.
› Karoserijska in ličarska dela
Poškodbe na karoseriji in barvni prevleki, ki so nastale pri
prometni nesreči, bodo na vašem pooblaščenem servisu za
vozila ŠKODA z uporabo Originalnih delov ŠKODA odpravili
na strokoven način v skladu z znanjem in izkušnjami, ki jih
je posredoval proizvajalec. To ni pomembno le zaradi vaše
varnosti, temveč je bistvenega pomena tudi za brezhibno
delovanje in ohranjanje vrednosti vašega vozila.
› Nadomestno vozilo
Na pooblaščenem servisu za vozila ŠKODA se lahko za
čas popravila ali vzdrževanja dogovorite za uporabo
nadomestnega vozila.

ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA velja za celo
življenjsko dobo vašega vozila, saj se podaljšuje z vsakim
servisnim pregledom, ki je opravljen na pooblaščenem servisu
ŠKODA v Sloveniji ter v skladu z Navodili za uporabo in
Servisno knjižico.

ORIGINALNA DOPOLNILNA OPREMA ŠKODA

ŠKODA FINANČNE STORITVE

Ponudba Originalne dopolnilne opreme ŠKODA obsega
varne otroške sedeže, strešne nosilce, aluminijasta platišča,
svetlobne zastore in še veliko drugega. Za podrobnejše
informacije o celotni izbiri Originalne dopolnilne opreme
ŠKODA se obrnite na pooblaščeni servis za vozila ŠKODA.

Nakup vozila ŠKODA je preprostejši, kot si predstavljate. Za
vas smo pripravili različne možnosti financiranja v obliki kredita
ali leasinga, nudimo pa tudi avtomobilska zavarovanja. Pri tem
ni pomembno, ali boste svojo ŠKODO uporabljali v privatne
ali v službene namene: v obeh primerih vam lahko ponudimo
finančni načrt po meri. Finančni partner avtomobilske znamke
ŠKODA v Sloveniji je skupina Porsche Finance Group Slovenia.
Naj vam pooblaščeni partner ŠKODA predstavi neobvezujoče
možnosti financiranja in zavarovanja na enem mestu. Pripravil
vam bo ponudbo, ki je ne boste mogli zavrniti.

ORIGINALNI DELI ŠKODA
Varnost
Originalni deli ŠKODA so identični delom, ki jih uporabljajo
pri serijski proizvodnji vozil. Uporaba vrhunskih materialov
in tehnologij zagotavlja varno in brezskrbno vožnjo.
Redna oskrba z deli
ŠKODA Auto vključuje obsežno ponudbo avtomobilskih delov
in opreme, ki se uporabljajo pri serijski izdelavi vozil. Oskrba
z originalnimi deli ŠKODA je zagotovljena tudi po zaključku
serijske proizvodnje nekega modela.
Dolga življenjska doba

STORITEV VOZNI PARK ŠKODA
Storitve trgovanja med podjetji B2B fleet oz. vozni park
ŠKODA so namenjene strankam z različnimi potrebami.
Našo ugodno ponudbo predstavljajo avtomobili ŠKODA,
ki jih odlikujejo neprekosljiva prostornost, dolgotrajna
kakovost, varnost ter minimalni celotni stroški lastništva. Več
informacij o naših izdelkih in storitvah najdete na spletni strani
www.skodavoznipark.si

Vrhunski materiali in najsodobnejša tehnologija pri proizvodnji
Originalnih delov ŠKODA so zagotovilo za maksimalno
zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.
Ohranjanje okolja
Ponudba Originalnih delov ŠKODA prav tako vključuje
nadomestne dele, ki imajo manjši vpliv na onesnaževanje okolja
glede izpustov CO2, odvečne toplote in onesnaževanja vode.
SPLETNA STRAN
S pomočjo natančnih opisov in fotografij vseh naših modelov
se boste na spletni strani www.skoda.si lažje odločili za vozilo,
ki vam najbolj ustreza.
ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA
ASISTENCA PORSCHE SLOVENIJA - ŠKODA vam zagotavlja
hitro in zanesljivo pomoč na cesti, štiriindvajset ur na dan in v

Splošne informacije

Zagotavljamo najboljšo kakovost.

vseh evropskih državah. Manjša popravila bomo opravili kar na
kraju samem, tako da bo vaša ŠKODA za vožnjo pripravljena
v najkrajšem času. V primeru večjih popravil vam bomo
nadaljevanje poti omogočili z nadomestnim vozilom ali javnim
prevozom. Tako boste ostali mobilni tudi takrat, ko bomo
skrbeli za vaše vozilo ŠKODA.
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
FABIA

1.0 MPI/55 kW

1.0 TSI/70 kW

1.0 TSI/81 kW

1.0 TSI/81 kW DSG

Bencinski motor

Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni
sistem za vbrizgavanje

3/999

3/999

3/999

3/999

MOTOR
Število valjev/prostornina (cm3)
Največja moč/št. obratov (kW/min )

55/6200

70/5000–5500

81/5000–5500

81/5000–5500

Največji navor/št. obratov (Nm/min-1)

95/3000–4300

160/1800–3500

200/2000–3500

200/2000–3500

Uredba o onesnaževanju zraka

EU6AG

EU6AG

EU6AG

EU6AG

Gorivo

Bencin, RON 95/91*

Bencin, RON min. 95

Bencin, RON min. 95

Bencin, RON min. 95

Največja hitrost (km/h)

168

184

195

194

Pospešek 0–100 km/h (s)

14,9

10,8

9,6

10,1

-1

ZMOGLJIVOST

Poraba goriva 99/100 (l/100 km)
– mestna vožnja **/***/****

6,0/5,9/–

5,5/5,3/5,6

5,6/5,5/5,9

5,3/5,2/5,5

– izven mesta **/***/****

4,3/4,2/–

4,1/4,0/4,2

4,2/4,0/4,4

4,3/4,2/4,4

– kombinirana **/***/****

4,9/4,8/–

4,6/4,6/4,8

4,7/4,6/4,9

4,7/4,6/4,8

Emisija CO2 (g/km) **/***/****

111/110/–

106/104/109

107/105/113

106/105/110

Premer obračalnega kroga (m)

10,4

10,4

10,4

10,4

Pogon na sprednji kolesi

Pogon na sprednji kolesi

Pogon na sprednji kolesi

Pogon na sprednji kolesi

Enojna hidravlična suholamelna sklopka

Enojna hidravlična suholamelna sklopka

Enojna hidravlična suholamelna sklopka

Dvojna koaksialna sklopka,
elektrohidravlična

5-stopenjski ročni

5-stopenjski ročni

6-stopenjski ročni

7-stopenjski samodejni DSG

Masa praznega vozila – pri standardnem
modelu s 75 kg težkim voznikom (kg)

1086

1121

1132

1165

Nosilnost – vključno z voznikom in
dodatno
opremo (kg)

530

530

530

530

Skupna masa (kg)

1541

1576

1587

1620

Priklopna obremenitev – prikolica brez
zavor (maks. kg)

540

560

560

580

Priklopna obremenitev – prikolica z zavorami (maks. kg)

800

1000

1100

1100

Prostornina rezervoarja (l)

45

45

45

45

PRENOS
MOČI
Vrsta
Sklopka
Menjalnik

Tehnični podatki

MASA

* Uporaba goriva z manjšim oktanskim številom lahko zmanjša moč motorja.
** Velja za vozila s standardnimi pnevmatikami.
*** Velja za vozila s pnevmatikami 185/60 R15 z nizkim kotalnim uporom.
**** Velja za vozila z motorjem TSI in 18-palčnimi pnevmatikami.
***** 	Vozilo se lahko opremi s kompletom pnevmatik za vse letne čase.
Za več informacij pokličite pooblaščenega partnerja ŠKODA.

Navedene vrednosti (razen vrednosti, označenih z ***/****) veljajo za standarden model brez dodatne opreme.
Vsi motorji imajo sistem Start-Stop in sistem pridobivanja energije.
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DODATNE SPECIFIKACIJE
Karoserija

Zunanje dimenzije

Vrsta

5 sedežev, 5 vrat, 2 predelka

Dolžina/širina (mm)

3997/1732

Količnik zračnega upora Cw

0,327–0,335 odvisno od različice motorja

Višina (mm)

1467

Medosna razdalja (mm)

2470

Podvozje
Sprednja os

Vzmetenje McPherson s spodnjima trikotnima vodiloma in stabilizatorjem

Kolotek spredaj/zadaj (mm) – glede na različico motorja

1463; 1457/1457; 1451

Zadnja prema

Ročična os s spojno povezavo

Odmik do tal (mm)

133

Zavorni sistem

Hidravlični dvokrožni diagonalni vezni zavorni sistem z vakuumsko podporo

Notranje dimenzije

– sprednje zavore

Kolutne zavore z notranjim hlajenjem in enobatnim plavajočim ležiščem

Bočna razdalja spredaj/zadaj (mm)

1401/1386

– zadnje zavore

Bobnaste zavore; lahko tudi kolutne zavore, odvisno od motorja

Razpoložljiva višina spredaj/zadaj (mm)

1021/963

Krmiljenje

Neposredno krmiljenje z zobato letvijo in elektromehansko servopodporo

Prostor za shranjevanje prtljage (maks. l)

Platišča

5.0J x 14"; 6.0J x 15" odvisno od različice motorja

Brez rezervne pnevmatike, s spuščenimi naslonjali zadnjih sedežev

Pnevmatike*****

175/70 R14; 185/60 R15 odvisno od različice motorja

pokončno/dol

963

1,467

1,0

21

330/1150

330 l
716

14.4°

17.4°

2,470

1,732

960

Tehnični podatki

1,457

676

3,997

1,401

852

1,386

1,463
1,958
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
FABIA COMBI

1.0 MPI/55 kW

1.0 TSI/70 kW

1.0 TSI/81 kW

1.0 TSI/81 kW DSG

Bencinski motor

Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni
sistem za vbrizgavanje

Bencinski motor s turbopolnilnikom, neposredni
sistem za vbrizgavanje

3/999

3/999

3/999

3/999

MOTOR
Število valjev/prostornina (cm3)
Največja moč/št. obratov (kW/min )

55/6200

70/5000–5500

81/5000–5500

81/5000–5500

Največji navor/št. obratov (Nm/min-1)

95/3000-4300

160/1800–3500

200/2000–3500

200/2000–3500

Uredba o onesnaževanju zraka

EU6AG

EU6AG

EU6AG

EU6AG

Gorivo

Bencin, RON 95/91*

Bencin, RON min. 95

Bencin, RON min. 95

Bencin, RON min. 95

Največja hitrost (km/h)

169

185

196

195

Pospešek 0–100 km/h (s)

15,2

10,9

9,7

10,2

-1

ZMOGLJIVOST

Poraba goriva 99/100 (l/100 km)
– mestna vožnja **/***

6,0/5,9

5,4/5,3

5,6/5,5

5,7/5,5

– izven mesta **/***

4,2/4,2

4,1/4,0

4,1/4,0

4,3/4,3

– kombinirana **/***

4,9/4,8

4,6/4,5

4,7/4,6

4,8/4,7

Emisija CO2 (g/km) **/***

111/110

105/103

107/105

110/108

Premer obračalnega kroga (m)

10,4

10,4

10,4

10,4

Pogon na sprednja kolesa

Pogon na sprednja kolesa

Pogon na sprednja kolesa

Pogon na sprednja kolesa

Enojna hidravlična suholamelna sklopka

Enojna hidravlična suholamelna sklopka

Enojna hidravlična suholamelna sklopka

Dvojna koaksialna sklopka,
elektrohidravlično delovanje

5-stopenjski ročni

5-stopenjski ročni

6-stopenjski ročni

7-stopenjski samodejni DSG

Omejena masa – pri standardnem modelu
s 75 kg težkim voznikom (kg)

1106

1141

1152

1185

Koristni tovor – vključno z voznikom in
dodatno
opremo (kg)

530

530

530

530

Skupna masa (kg)

1561

1596

1607

1640

Priklopna obremenitev – prikolica brez
zavor (maks. kg)

550

570

570

590

Priklopna obremenitev – prikolica z zavorami (maks. kg)

800

1000

1100

1100

Prostornina rezervoarja (l)

45

45

45

45

PRENOS
MOČI
Vrsta
Sklopka
Menjalnik

Tehnični podatki

MASA

* Uporaba goriva z manjšim oktanskim številom lahko zmanjša moč motorja.
** Velja za vozila s standardnimi pnevmatikami.
*** Velja za vozila s pnevmatikami 185/60 R15 z nizkim kotalnim uporom.
**** 	Vozilo se lahko opremi s kompletom pnevmatik za vse letne čase.
Za več informacij pokličite pooblaščenega partnerja ŠKODA.

Navedene vrednosti (razen vrednosti, označenih z ***/****) veljajo za standarden model brez dodatne opreme.
Vsi motorji imajo sistem Start-Stop in sistem pridobivanja energije.
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DODATNE SPECIFIKACIJE
Karoserija

Zunanje dimenzije

Vrsta

5 sedežev, 5 vrat, 2 predelka

Dolžina/širina (mm)

4262/1732

Količnik zračnega upora Cw

0,324–0,330 odvisno od različice motorja

Višina (mm), z/brez strešnih nosilcev

1488/1467

Medosna razdalja (mm)

2470

Podvozje
Sprednja os

Vzmetenje McPherson s spodnjima trikotnima vodiloma in stabilizatorjem

Kolotek spredaj/zadaj (mm) – glede na različico motorja

1463; 1457/1457; 1451

Zadnja prema

Ročična os s spojno povezavo

Odmik do tal (mm)

135

Zavorni sistem

Hidravlični dvokrožni diagonalni vezni zavorni sistem z vakuumsko podporo

Notranje dimenzije

– sprednje zavore

Kolutne zavore z notranjim hlajenjem in enobatnim plavajočim ležiščem

Bočna razdalja spredaj/zadaj (mm)

1401/1386

– zadnje zavore

Bobnaste zavore; lahko tudi kolutne zavore, odvisno od motorja

Razpoložljiva višina spredaj/zadaj (mm)

1021/967

Krmiljenje

Neposredno krmiljenje z zobato letvijo in elektromehansko servopodporo

Prostor za shranjevanje prtljage (maks. l)

Platišča

5.0J x 14"; 6.0J x 15" odvisno od različice motorja

Brez rezervne pnevmatike, s spuščenimi naslonjali zadnjih sedežev

Pnevmatike****

175/70 R14; 185/60 R15 odvisno od različice motorja

pokončno/dol

967

1,0

1,488

21

530/1.395

530 l
958

14.4°

12.7°

2,470

1,732

960

Tehnični podatki

1,457

940

4,262

1,401

1,958

852

1,386

1,463

ČE STE UŽIVALI V BRANJU
– POMISLITE, KAKO BI ŠELE UŽIVALI V VOŽNJI.
POKLIČITE NAS IN SE DOGOVORITE ZA TESTNO VOŽNJO.

OPOZORILO:
Dne 01.09.2018 se je začel uporabljati nov postopek merjenja vrednosti porabe goriva, emisij CO2 in
emisij onesnaževal, ti. globalni usklajeni preskusni postopek za lahka vozila (WLTP). Zaradi prehoda
na nov postopek WLTP, so informacije o porabi goriva, emisijah CO2 in onesnaževal zraka za vozila v
tem katalogu zgolj informativne narave, saj so izmerjene po starem standardu in zato lahko vrednosti
odstopajo od vrednosti, kot bodo izmerjene po postopku WLTP.
Več informacij najdete na spletni strani www.skoda.si oz. pri pooblaščenih trgovcih z vozili ŠKODA.

SKFAB0818

Vaš partner ŠKODA:

Nekateri modeli v tem katalogu so prikazani z dodatno opremo, ki ni nujno vključena med standardno opremo. Vse tehnične
specifikacije, podrobnosti o zasnovi, opremi, materialih, garancijah in videzu so bile točne ob tisku publikacije. Kljub temu si
proizvajalec pridržuje pravico, da vnese spremembe brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu služijo samo
kot vodilo. Zaradi omejitev tehnologije tiskanja se lahko barve oziroma materiali v tem katalogu po barvi razlikujejo od
tistih v resničnosti. Za dodatne in najnovejše informacije o standardni in izbirni opremi, trenutnih cenah in dostavnih časih
se obrnite na pooblaščenega partnerja znamke ŠKODA. Katalog je bil natisnjen na celulozo, ki je bila pobeljena brez klora.
Papir je mogoče 100-odstotno reciklirati.

www.skoda.si

ŠKODA Slovenija

