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KÖNNYED
ÉS DINAMIKUS
Lendületes szépség és áramvonalas
külső találkozik az új FABIA modell
lobbanékony formatervében. A kompakt
kialakítás csökkenti a háromajtós ŠKODA
légellenállását, egyúttal a márka sportos
elődei előtt tiszteleg.

Külső dizájn

ÁRAMVONALAS DIZÁJN
Az új FABIA légellenállási együtthatója (0.28
cw) új mércét állít fel osztályában.
Ehhez a karosszéria formája (például
a leereszkedő tető, a szélvédő dőlése stb.),
az autó légellenállását javító további
beállítások és a speciálisan erre a célra
tervezett részletek is mind-mind hozzájárulnak.
Ezek közé tartoznak többek között
az aerodinamikai szempontból optimalizált
külső visszapillantó tükrök, de ilyen az első
lökhárító körüli légmozgást segítő légfüggöny
és az aktív léghűtés is, melyek a fölösleges
légáramlás csökkentése mellett biztosítják
a motor ideális hűtését. Az AERO burkolattal
ellátott, speciális könnyűfém keréktárcsák
tervezésekor szintén az alacsony légellenállás
volt az elsődleges szempont.

8
Külső dizájn

A LEVEGŐ URA. TETŐTŐL TALPIG.
A meghosszabbított hátsó légterelő szárny és a hátsó ablakot határoló függőleges bordák nemcsak
meghatározó dizájnelemek, de az autó légellenállását is javítják. Akárcsak azok a megoldások, melyek
első pillantásra nem is látszanak. Az alsó védőburkolat csökkenti a turbulenciát, javítja az autó alatti
légáramlást, ami sima utat biztosít és fokozza a jármű stabilitását.

PANORÁMATETŐ
A dinamikus külső kialakítás tovább fokozható
az opcionálisan választható panorámás
üvegtetővel, mely a szélvédőtől egészen
a hátsó légterelő szárnyig ér.
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Külső dizájn

FÉNYSZÓRÓK ÉS KÖDLÁMPÁK
A dekoratív kristályos elemekkel ellátott fényszórók LED-es technológiára épülnek. Az alapváltozat LED-es nappali
fényszórókat, LED-es tompított és távolsági fényt, valamint LED-es irányjelzőket kínál. A feláras teljes (FULL) LED
fényszórók emellett LED-es kanyar- és oldalfény funkciókat is tartalmaznak. Ezek a funkciók biztonságosabbá teszik
a kanyarodást és a sötétben történő közlekedést. Az első ködlámpák a lökhárító alsó részén helyezkednek el. Funkciójuk
mellett az autó megjelenésében is fontos szerepet játszanak.

HÁTSÓ FÉNYSZÓRÓK
Az új FABIA két változatban elérhető,
vízszintesen kialakított hátsó lámpákkal rendelkezik.
Az alapváltozat tolatás során és a ködlámpákhoz használ
LED-es fényszórókat, míg a magasabb felszereltségű
modell FULL LED hátsó fényszórókkal rendelkezik.

BELSŐ
DIZÁJN

14

EBBŐL AZ AUTÓBÓL
NINCS KISZÁLLÁS

Belső dizájn

DIGITÁLIS MŰSZERFAL
10,25 colos kijelzőjével a digitális kijelző a fedélzeti számítógép speciális
adataitól a navigációs rendszer továbbította információkig minden fontos
tudnivalót megjelenít. A vezető a multifunkciós kormánykeréken található
„Nézet” (View) gomb segítségével ötféle alapnézet közül választhat.

Beülni az új FABIA volánja mögé igazi szintlépés.
Az autó tágas belső teret kínál, mely kiváló minőségű
anyagokat és egyedi lehetőségeket kínál a dizájn,
a technológia és a kényelem terén egyaránt. Ha már benne
ül, többé nem kell kilépnie a komfortzónájából.

HANGULATVILÁGÍTÁS
Tapasztalja meg a kényelmesen tágas utastér érzését a világításon keresztül is!
A különféle LED fényforrások a műszerfalon körbefutó (szabadon választható piros
és fehér)* fényeket, a középkonzol és a kilincsek világítását, valamint az első és hátsó
olvasófényeket foglalják magukban.
* Ez az Amundsen navigációs rendszerrel rendelkező autókra vonatkozik. Enélkül a hangulatvilágítás vagy fehér vagy piros színben érhető el..
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Belső dizájn

DEKORATÍV RÉSZLETEK
Az új FABIA szemet gyönyörködtető, krómozott műszerfala
és szellőzőnyílása az esztétikus belső tér és a funkcionalitás
tökéletes kombinációját kínálja.

TÁGASSÁG
A hátsó üléseknél tapasztalható bőséges
térd- és fejtér első osztályú szintre
emeli a FABIA-t.

CONNECTIVITY

20

ŠKODA CONNECT: VIGYE
MAGÁVAL AZ ONLINE VILÁGOT!

Connectivity

A folyamatos online jelenlétnek köszönhetően bármikor informálódhat vagy
kikapcsolódhat. Ezen felül utazás közben végig asszisztensrendszerek segítik.
A ŠKODA Connect megnyitja Ön előtt a korlátlan kommunikációs lehetőségek kapuját.

ŠKODA CONNECT
Kétféle szolgáltatást kínálunk:
az Infotainment Online valós idejű
híreket és forgalommal kapcsolatos
információkat közöl, a Care Connect
pedig a segítségre és a biztonságra
fókuszálva lehetővé teszi a jármű
távoli irányítását és hozzáférését.
Segítséget nyújt minden
helyzetben, amikor szüksége lehet rá.
Ezek a szolgáltatások a MyŠKODA
alkalmazáson keresztül érhetők el.

PARKOLÓHELY-MEGHATÁROZÁS

NYITÁS ÉS ZÁRÁS

Bárhonnan megtekintheti, hol parkol az autója. A MyŠKODA
alkalmazás ráadásul nemcsak a pontos helyet mutatja meg,
de azt is, hogy járműve milyen távolságra található.

A MyŠKODA alkalmazáson keresztül bárhonnan, bármikor, egyetlen gombnyomással
lezárhatja vagy kinyithatja járművét. Például, ha elfelejti lezárni autóját, ezt okostelefonja
segítségével bárhonnan és könnyedén megteheti.
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ONLINE
KÖZLEKEDÉSI
INFORMÁCIÓ
A naprakész információk
révén tökéletes áttekintést
kaphat utazásairól. Ez a funkció
lehetővé teszi, hogy minden
váratlan akadályra, így az
útfelújításokra, a balesetekre
és a torlódásokra is időben
reagálhasson. Ezen felül
a helyi veszélyekről közölt
információk segítségével
az olyan kellemetlenségekre is
felkészülhet, mint a korlátozott
látási viszonyok.

SMARTLINK
A SmartLink rendszer lehetővé teszi a vezető számára a telefon vezetés közbeni biztonságos használatát. Ráadásul az összes, a járművel igazoltan
biztonságosan használható alkalmazás kompatibilis az Apple CarPlay és az Android Auto platformokkal, melyek vezeték nélküli technológiával is
elérhetőek. (A SmartLink felhasználási feltételeinek és a kompatibilitási információinak megtekintéséhez, kérjük, látogasson el a weboldalunkra.)

Connectivity

Connectivity

NAPTÁR
A kifejezetten munkához
tervezett Naptár alkalmazással
produktívan és biztonságosan
töltheti utazási idejét.
Az alkalmazás lehetővé
teszi, hogy vezetés közben
hozzáférhessen
a naptárához, a navigációs
gomb használatával időben és
kényelmesen odaérhet
a tervezett értekezletre, de
okoseszköze használatával
akár konferenciahívásokhoz
is csatlakozhat. Szinkronizált
online tartalmait ezentúl
még könnyebben elérheti,
és eszközei között is
zökkenőmentesen válthat.

SIMPLY
CLEVER
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ELSŐ TÁROLÓREKESZ

USB A TETŐPANELBEN

A két USB-C típusú csatlakozóval rendelkező középkonzol tárolórekeszében
még egy ceruzatartó és egy univerzális csipesz is helyet kapott, így vezetékek
és apróbb tárgyak tárolásához is tökéletes.

A visszapillantó tükör felett, a tetőpanelben található USB-C
csatlakozó ideális a szélvédőn rögzített eszközök töltéséhez.

ESERNYŐTARTÓ
Az ötletes esernyőtartó rekesz a vezetőoldali első ajtóba van elrejtve. Arra lett tervezve,
hogy a víz kifolyjon az autóból, így a belső tér minden körülmények között száraz maradhat.

Simply Clever

Simply Clever

ÍGY IS, ÚGY IS
NAGYON OKOS

Az új FABIA telis-tele van jobbnál jobb ötletekkel.
Mivel számunkra mindig a vezető igényei a legfontosabbak,
ezért olyan megoldásokkal szereltük fel, melyek könnyebbé
teszik a mindennapokat, és a vezetési élményt is fokozzák.
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HÁTSÓ TÁROLÓREKESZ

Az Easy Open funkcióval ellátott dupla pohártartó bármikor elhelyezhető
a középkonzolon, ahol a vezető és az utasok számára is kényelmesen elérhető.

Praktikus kiegészítő, melyet a hátul utazók fognak igazán értékelni. A tágas tárolórekeszben még egy rugalmas
pohártartó is helyet kapott. Ha nincs rá szüksége, a pohártartó lehajtásával tovább növelheti a tárhelyet.

Simply Clever
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Simply Clever

ELTÁVOLÍTHATÓ POHÁRTARTÓ
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LEHAJTHATÓ HÁTTÁMLA

Az első ülések hátoldalán kialakított dupla zsebek segítségével még könnyebben rendszerezheti személyes tárgyait.
A nagyobb zsebben akár egy jegyzetfüzet vagy egy laptop is elfér, a telefonnak pedig ott a kisebb zseb.

Az első utasülés előrehajtható háttámlája még nagyobb variációs lehetőséget kínál
a rakodásra, így szokatlan méretű, formájú csomagokat is egyszerűen elszállíthat.

Simply Clever
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Simply Clever

DUPLA ZSEB

KÉNYELEM ÉS
CSOMAGTÉR

34

ELSŐ OSZTÁLYÚ UTAZÁSI ÉLMÉNY
Mindig azok a legnagyszerűbb technológia fejlesztések, melyek anélkül könnyítik meg
az életünket, hogy észrevennénk. Az új FABIA tervezése során is ezt a mottót követtük.
Ebben az autóban a legapróbb részletektől kezdve a praktikus szempontokig minden
azt a célt szolgálja, hogy utazása valóban kényelmes legyen.

KESSY
Gyorsan hozzá fog szokni
a KESSY (kulcs nélküli
nyitási/zárási/indítási
rendszer) nyújtotta
kényelemhez.
Az új FABIA esetén az első
ajtók és a csomagtérajtó
nyitásához, zárásához sem
kell a kulcshoz érnie.

Kényelem és csomagtér

BEHAJTHATÓ
TÜKRÖK
Az oldalsó visszapillantó
tükrök automatikusan
becsukódnak az autó
lezárásakor, így –
különösen, ha szűk
helyen parkol –
kevésbé kell
károsodástól tartania.
Ráadásul a megoldás
vizuálisan is megerősíti
Önt, hogy valóban zárva
hagyta-e járművét.
Ezen kívül a vezetőoldali
tükör olyan funkcióval is
rendelkezik, mely menet
közben megakadályozza,
hogy az Ön mögött
haladó autó fényszórója
elvakítsa.
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SZÉLVÉDŐFŰTÉS

Amikor az autója kényelmes, a vezetés nemcsak élvezetesebbé, de biztonságosabbá is válik. Éppen ezért az új FABIA fűtött kormánykereket kapott.
A fűtési funkció a kormánykeréken elhelyezett gombokkal vagy az Infotainment rendszeren keresztül vezérelhető. Állítsa be a kívánt hőfokot, és élvezze az utazást kényelmesen!

Ennek a praktikus funkciónak köszönhetően soha többé nem kell a szélvédőt kaparnia. És nem csupán télen veszi hasznát.
Az Infotainment rendszeren keresztül irányítható szélvédőfűtés rövid idő alatt eltávolítja a jeget vagy a párát a szélvédőről.

Kényelem és csomagtér
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Kényelem és csomagtér

FŰTHETŐ KORMÁNYKERÉK
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Kényelem és csomagtér

MOBILBOX ÉS USB

JUMBO BOX ÉS ITALTARTÓ

A Mobilbox felerősíti mobileszköze jelét, és vezeték nélküli töltést tesz lehetővé vezetés közben. Ez a rekesz
Ez a tágas tárolórekesz az első könyöklő alatt található,
amelyben biztonságosan tárolhatja, például, elektronikus eszközeit.
nemcsak könnyen hozzáférhető, de a nagyobb kijelzős eszközökkel is kompatibilis. Használatával akár
A Jumbo Box tároló belsejében egy csatlakozóaljzat (12 V) található, az italok
két telefont is tölthet egyidejűleg. A két USB-C port a központi konzolon helyezkedik el, így könnyedén
számára pedig egy Easy Open funkcióval ellátott tartórekeszt alakítottunk ki.
csatlakoztathatja külső eszközeit az Infotainment rendszerhez – csatlakozók vagy adapterek nélkül.
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Kényelem és csomagtér

HÁTSÓ KARTÁMASZ
A hátul utazók kényelme
a pohártartóval ellátott,
lehajtható kartámlával is fokozható.

HÁTSÓ SZELLŐZŐK ÉS USB CSATLAKOZÓK
Az első kartámasz hátsó oldalán elhelyezett szellőzőnyílások révén a hátul utazók
saját maguk állíthatják be a számukra ideális légáramot. Ugyanitt két USB-C
típusú csatlakozó is helyet kapott, melyek mobileszközök töltését teszik lehetővé.
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Kényelem és csomagtér

LED OLVASÓLÁMPA
A LED technológiának köszönhetően a hátul utazók anélkül használhatnak erős fényű
olvasólámpákat, hogy megzavarnák a vezetőt. Ezenkívül a vezető a hátsó fényeket közvetlenül
a vezetőülésből is működtetheti (nem látható a képen). Az első és hátsó LED olvasólámpák is
a LED hangulatvilágítást tartalmazó csomag részei.

PANORÁMÁS NAPFÉNYTETŐ
Élvezze a szabadságérzetet és a még nagyobb helyet a teljes
egészében speciális, színezett üvegből készülő napfénytetőnek
köszönhetően, mely a legmagasabb biztonsági követelményeknek
is megfelel, és kevesebb hőt enged be az autóba.
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MINDENNEK MEGVAN A HELYE
Rend a lelke mindennek, tartja a mondás, ami igaz az otthonunkra, de ugyanígy igaz
az autónkra is. Szerencsére, ha rendrakásról van szó, az új FABIA megkönnyíti a dolgunkat.
Bőséges csomagterének és sok-sok egyszerűen nagyszerű részletnek köszönhetően
minden a helyére kerül – és ott is marad.

RÖGZÍTŐHÁLÓK
Az egy vízszintes és két
függőleges hálóból álló
készlet gondoskodik tárgyai
megfelelő rögzítéséről.
Ráadásul mindig tudni fogja,
mit hová rakott.

Kényelem és csomagtér

MULTIFUNKCIÓS
TÁROLÓ
A praktikus
multifunkcionális
tárolót ruhadarabok,
valamint hosszú,
könnyű, életlen tárgyak
szállítására fejlesztettük
ki. Használatával
személyes tárgyai többé
nem foglalnak helyet
a csomagtérben –
legalábbis nem a többi
csomag rovására.
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KAPACITÁS
Az új FABIA 380
literes csomagtérrel
rendelkezik, ami
a hátsó ülések
lehajtását követően
1190 literre
növelhető.

Kényelem és csomagtér

RUGALMAS
TÁROLÓ
A csomagtér oldalsó
falához rögzíthető,
rugalmas tárolórekesz
ideális virágok, kisebb
játékok, élelmiszerek
szállításához. A rekesz
méretét mindig az aktuális
igényeknek megfelelően
állíthatja be. Amikor nem
használja, egyszerűen
lehajtható.

BIZTONSÁG
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ADAPTÍV TEMPOMAT

ADAPTÍV SÁVTARTÓ ASSZISZTENS

Ez az akár 210 km/órás sebességnél is használható asszisztensrendszer –
az alap tempomaton felül – az elülső hűtőrácsba épített radarberendezés
segítségével tartja fenn a biztonságos követési távolságot.

A rendszer a megfelelő sáv közepén tartja a járművet, a sáv nem szándékos
elhagyása esetén pedig figyelmezteti a vezetőt. A sávtartó asszisztens
útépítés miatti sávterelés esetén is képes átvenni az autó irányítását.

Biztonság

Biztonság

TRAVEL
ASSIST

A "TRAVEL ASSIST" asszisztens csomag az adaptív tempomat (beleértve a Front assist
rendszert) és az adaptív sávtartó asszisztens funkcióit kombinálja egymással. A maximális
biztonság érdekében az "TRAVEL ASSIST" asszisztenst a vezetőnek folyamatosan ellenőrzés
alatt kell tartania. Éppen ezért az új FABIA kormánykerekét speciális érintésérzékeny fóliával
szerelték fel, mely a vezető érintését érzékelve egyfajta interaktív kezelőfelületként működik.
Amennyiben a sofőr nem figyel a vezetésre, a kapacitív kormánykerék figyelmezteti.
A "TRAVEL ASSIST" asszisztens kizárólag a digitális műszerfallal együtt elérhető.
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MÉG TÖBB
SZAKÉRTELEM
A FEDÉLZETEN

Az utakon a legváratlanabb helyzetekkel találhatja szemben
magát. Annak érdekében, hogy Ön minden, útközben adódó
helyzetre felkészülten reagálhasson, további – több funkciós –
asszisztensrendszerek állnak rendelkezésére.

HOLTTÉRFIGYELŐ
RENDSZER
A hátsó lökhárítóban lévő
radarérzékelők segítségével
a holttérfigyelő rendszer
az autó mögötti és melletti
területet ellenőrzi. Képes a többi
jármű és a kerékpárosokhoz
hasonló, nehezebben észlelhető
„akadályok” akár 70 méterről
történő érzékelésére is.
A környező járművek távolsága
és sebessége alapján eldönti,
figyelmeztesse-e
a vezetőt vagy sem.

Biztonság

FRONT ASSIST
Az elülső hűtőrácsba szerelt radarberendezést használó Front Assist folyamatosan ellenőrzi az előttünk haladó jármű
távolságát, és vészfékezési funkciót is magában foglal. A rendszer ezenkívül prediktív gyalogosvédelemmel rendelkezik,
mely hang- és fényjelzéssel, valamint enyhe fékezéssel figyelmezteti a vezetőt.

Biztonság

KIÁLLÁSI ASSZISZTENS
Ez az asszisztens a holttérfigyelő
rendszer – hátsó lökhárítóban
elhelyezett – radarérzékelőit
használja. Rossz látási viszonyok
esetén is segít biztonságosan
kitolatni a parkolóhelyről, és ha
közvetlen veszélyt észlel, akár
automatikusan is fékezhet.
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PARK ASSIST

Sokkal könnyebb és biztonságosabb a parkolás az új FABIA-val,
mivel az első és hátsó lökhárítókba integrált parkolóradarok
érzékelik, milyen távolságra van az autó az egyes akadályoktól.

Csökkentse minimálisra a parkolással járó nehézségeket a parkolóasszisztens
segítségével! A rendszer automatikusan kiválasztja a megfelelő parkolóhelyet
a párhuzamosan vagy egymásra merőlegesen álló járművek között.

Biztonság
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Biztonság

PARKOLÓRADAR

57

56

MÁSODLAGOS
ÜTKÖZÉSVÉDELEM
Ez az asszisztens
megakadályozza az autó
ellenőrizetlen mozgását
baleset esetén, amivel
jelentősen csökkenti
a további ütközések
valószínűségét.

AUTO LIGHT ASSIST - TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ SZABÁLYZÁS
A távolsági fényszóró automatikus szabályozása mellett a Light assist az esőérzékelés, az automatikusan
elsötétedő visszapillantó tükrök, az alagútfény és a hazaérkezés/útnak indulás funkciókat tartalmazza.

Ez az asszisztens a
visszapillantó tükör
kameráját használja az
aktuális útszakaszon
elhelyezett közlekedési
táblák felismerésére –
beleértve a folyamatosan
változó elektronikus
információs táblákat is.
Beazonosítja a jobb és bal
oldalon, illetve az út felett
található táblákat, majd
továbbítja az információt a
vezetőnek.

Biztonság

Biztonság

TÁBLAFELISMERŐ
RENDSZER
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MENJEN
BIZTOSRA!
Szélsőséges helyzetekben, ha a vezető
elveszíti uralmát a jármű felett, az autó passzív
biztonsági elemei lépnek előtérbe. Ilyenek
például a légzsákok. Az autó akár kilenc
légzsákkal is felszerelhető.

ELSŐ ÉS HÁTSÓ OLDALLÉGZSÁKOK

VEZETŐ- ÉS UTASÜLÉSOLDALI LÉGZSÁK

FEJLÉGZSÁKOK

TÉRDLÉGZSÁK

Míg a vezetőoldali légzsák a kormánykerékben kapott helyet, addig az első
utasüléshez tartozó légzsák a műszerfalban található. Ha szükséges, például
első ülésre rögzített gyermekülés esetén, kikapcsolható.

Aktiválásukat követően a fejlégzsákok falat
képeznek, mely megóvja az elöl és a hátul
ülő utasokat a fejsérüléstől.

A vezető térdeit és lábszárát védő térdlégzsák
a kormánykerék alatt helyezkedik el.

Biztonság

Biztonság

Ez a négy légzsák védi a vezető és a többi utas
medencecsontját és mellkasát oldal irányú ütközés esetén.

TELJESÍTMÉNY
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KICSI A KOCSI,
DE ERŐS

Teljesítmény

SPORTKORMÁNY / VEZETŐI PROFIL
A háromküllős, multifunkciós, bőr sportkormánnyal még tovább
fokozhatja vezetési élményét! Amennyiben a jármű rendelkezik
vezetőiprofil-választási lehetőséggel, kapcsoljon sportfokozatba,
és válassza a Sport módot! A menürendszerben további három
vezetői profil, az Eco, a Normál és az Egyéni mód közül választhat.

Mivel az új FABIA nagyobb teljesítményű erőforrásokat kapott,
az agilis városi kisautó megbízható mindenessé nőtte ki magát,
amivel akár hosszabb utakra is nyugodtan elindulhat.

MOTORKÍNÁLAT
A FABIA motorválasztéka MPI és TSI technológiájú benzines erőforrásokból áll. Míg az MPI verzió 59 kW
teljesítményű, a TSI motorok 70 kW, 81 kW és 110 kW* teljesítmény leadására képesek. A 110 kW-os
motor négyhengeres, és aktív hengerszabályozó rendszerrel (ACT – Active Cylinder Timing) rendelkezik.
Alacsony motorterhelés mellett, a jármű fogyasztásának csökkentése érdekében az ACT lekapcsolja a két
középső hengert, így az egyébként is gazdaságos út még hatékonyabbá válik.
*2021 végétől elérhető.

SZEMÉLYRE
SZABHATÓSÁG

66
Személyre szabás

ACTIVE

ACTIVE FEKETE BELSŐ TÉR
Fekete műszerfal borítás
Fényes fekete dekorbetét
Szövetkárpit (fekete/szürke)
Világosszürke tetőkárpit

Az Active változat alapfelszereltsége többek között krómozott elülső hűtőrácsot, az autó
fényezésének megfelelő (elektronikusan állítható és fűthető) külső visszapillantó tükröket
és kilincseket, LED fényszórókat (alapváltozat) és LED-es nappali menetfényt, 12 V-os
csatlakozóaljzattal és italtartóval ellátott központi konzolt, manuális klímaberendezést, Swing
rádiót, az első ajtókhoz tartozó elektromos ablakemelőt és távirányítós központi zárat tartalmaz.

68
Személyre szabás

AMBITION

AMBITION FEKETE / FEKETE BELSŐ TÉR
Fekete műszerfal borítás
Sötétszürke dekorbetét
Szövetkárpit (szürke/fekete)
Világosszürke tetőkárpit

Az Ambition változat alapfelszereltsége többek között dekorelemekkel díszített króm/ezüst
csomagot, a vezetőoldali első ajtóba rejtett esernyőt, napszemüvegtartót, multifunkciós
bőrkormányt, SmartLink funkciót, tempomatot és magasság szerint állítható vezetőülést
tartalmaz. Az Ambition változat belső tere három változatban elérhető.

70
Személyre szabás

AMBITION

AMBITION FEKETE / SZÜRKE BELSŐ TÉR
Szövetborítás a műszerfalon (Kota Grey)
Ezüstszürke dekorbetét
Szövetkárpit (szürke/fekete)
Világosszürke tetőkárpit

72
Személyre szabás

AMBITION
DYNAMIC

AMBITION DYNAMIC BELSŐ TÉR
„Suedia” borítás a műszerfalon díszvarrással
Ezüstszürke dekorbetét
„Suedia” kárpit / szövetkárpit (fekete)
Fekete tetőkárpit

A Dynamic csomag többek között elülső sportüléseket, háromküllős,
multifunkciós sportkormányt, fémhatású sportpedálborítást, magasság
szerint állítható vezető- és utasüléseket tartalmaz.
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Személyre szabás

STYLE

STYLE FEKETE / SZÜRKE BELSŐ TÉR
Szövetborítás a műszerfalon díszvarrással
Fényes szürke dekorbetét
Szövetkárpit (fekete/szürke)
Világosszürke tetőkárpit

A Style változat alapfelszereltsége többek között krómozott ablakkeret-dekorációt (az oldalsó ablakok alsó
részén), LED belső hangulatvilágítást, Bolero rádiót, KESSY GO-t (kulcs nélküli indítási rendszert), Easy Light
asszisztensrendszert (automatikus fényszóró-szabályozás, hazaérkezés / útnak indulás funkció), automata
kétzónás légkondicionáló berendezést, hátsó parkolóradart, valamint magasság szerint állítható vezető- és
utasüléseket tartalmaz. A Style változat belső tere három változatban elérhető.
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Személyre szabás

STYLE

STYLE FEKETE / RÉZ BELSŐ TÉR
Szövetborítás a műszerfalon réz színű
díszvarrással (Nuba Grey)
Réz színű dekorbetét
Szövetkárpit (fekete/réz)
Világosszürke tetőkárpit
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Személyre szabás

STYLE
DYNAMIC

STYLE DYNAMIC BELSŐ TÉR
„Suedia” borítás a műszerfalon díszvarrással
Ezüstszürke dekorbetét
„Suedia” kárpit / szövetkárpit (fekete)
Fekete tetőkárpit

A Dynamic csomag többek között elülső sportüléseket,
háromküllős, multifunkciós sportkormányt és fémhatású
sportpedálborítást tartalmaz.
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KÁRPIT

Ambition szürke/fekete (szövetkárpit)

Ambition / Style Dynamic fekete
(„Suedia” kárpit / szövetkárpit), elülső sportülés

Style fekete/szürke (szövetkárpit)

Style fekete/réz (szövetkárpit)

Személyre szabás

Személyre szabás

Active fekete/szürke (szövetkárpit)
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A fekete vagy a szürke "Color" csomag használatával, mely 23-féle kombinációt kínál, nemcsak kedvenc színeibe öltöztetheti autóját, de még személyre is szabhatja. A fekete változat
például lehetővé teszi, hogy a fekete tetőt, a fekete (külső) visszapillantó tükröket és a fekete könnyűfém keréktárcsákat (a feketemágia gyöngyházt és az atlanti kéket leszámítva)
tetszőleges karosszériafényezéssel kombinálja. A szürke tető, szürke visszapillantó tükrök és szürke keréktárcsák mellett a szürke színkoncepció (ami grafitszürke metál és atlanti kék
fényezéssel nem választható) természetesen szürke színű elülső hűtőrácsot kínál.

Személyre szabás

FEKETEMÁGIA GYÖNGYHÁZ
VELVET VÖRÖS METÁL

EZÜSTSZÜRKE METÁL

GRAFITSZÜRKE METÁL
ATLANTI KÉK

VESRENYKÉK METÁL

Személyre szabás

KRISTÁLYFEHÉR

FŐNIXNARANCS METÁL

HOLDFEHÉR METÁL

SZÍNEK
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Személyre szabás

18" LIBRA fekete fényű, csiszolt, könnyűfém keréktárcsa

17" PROCYON fekete könnyűfém
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

17" PROCYON szürke könnyűfém
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

17" PROCYON ezüst könnyűfém
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

16" PROXIMA fekete könnyűfém
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

16" PROXIMA szürke könnyűfém
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

16" PROXIMA ezüst könnyűfém
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

15" ROTARE fekete könnyűfém
keréktárcsa

15" ROTARE ezüst könnyűfém
keréktárcsa

15" acél keréktárcsa CALISTO
dísztárcsával

14" acél keréktárcsa FLAIR
dísztárcsával

Személyre szabás

KERÉKTÁRCSÁK

TARTOZÉKOK

88
Tartozékok

EZ A FABIA IGAZÁN
HOZZÁD TARTOZIK

ELSŐ ÉS HÁTSÓ LÖKHÁRÍTÓ LEMEZEK – KRÓMOZOTT
Az első és a hátsó lökhárítók krómozott csíkjai egy kis luxust kölcsönöznek
a járműnek, még frissebbé, egyedibbé és vonzóbbá téve a megjelenését.

A kiegészítők nem csupán divathóbortok. A ŠKODA
eredeti tartozékaival még praktikusabbá, biztonságosabbá,
élhetőbbé teheti autóját, hogy még inkább megfeleljen
az Ön személyes, egyedi igényeinek.
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OKOSTARTÓ – AKASZTÓ
A kézitáskák és a hátizsákok többé
nem foglalnak felesleges helyet
a hátsó üléseken. Akassza őket
az első ülések fejtámláihoz
rögzíthető kampókra!

OKOSTARTÓ – MULTIMÉDIA
Az első ülés fejtámlájára rögzíthető készüléktartót
egész biztosan értékelni fogják a hátul utazók.

Az első ülések fejtámaszára akasztható
ruhafogas rendkívül hasznos tartozék –
különösen azok számára, akik öltönyben
járnak dolgozni.

Tartozékok

Tartozékok

OKOSTARTÓ – RUHAFOGAS

92
Tartozékok

KÉTOLDALÚ CSOMAGTÉRSZŐNYEG
Ez a tartozék a többfunkciós kiegészítők iskolapéldája.
Segít tisztán tartani a csomagteret, és megelőzi a szállított
tárgyak, csomagok menet közbeni csúszkálását.

SZÜRKE CSOMAGTÉRHÁLÓ
A három hálóból álló készlet praktikus és vonzó tartozék.
Szorosan rögzíti a csomagtérben szállított tárgyakat, és
megakadályozza az elmozdulásukat.

95

94

A panorámás üvegtetőhöz
kapható kiegészítő egész évben
hasznos szolgálatot tesz. Ezzel
együtt természetesen a nyári
hónapokban a leghasznosabb,
hiszen megvédi az autó belső terét
a perzselő forróságtól.

Tartozékok

HÁLÓ A KALAPTARTÓ ALATT
A csomagtérfedél alá rögzített háló
további helyet biztosít az olyan, könnyű
használati tárgyak tárolására, melyek jó, ha
mindig kéznél vannak. Emellett
a panorámás üvegtetőhöz tartozó
napernyőt is feszesen tartja.

BABAFIGYELŐ TÜKÖR
A babafigyelő tükörben
bármikor megnézheti, mit
csinálnak épp a gyermekei
hátul. Használatával anélkül
ellenőrizheti gyermekeit, hogy
egy pillanatra is elveszítené
a teljes irányítást autója felett.
A babafigyelő tükör másik nagy
előnye, hogy így folyamatosan
kapcsolatban maradhat
a gyermekeivel.

GYERMEKÜLÉSEK
A ŠKODA eredeti kiegészítői,
így a biztonsági gyermekülések is
szigorú tesztek egész során mennek
keresztül. Átfogó kínálatunkban
egészen a 36 kg-os súlyhatárig
válogathat a gyermekülések között.

Tartozékok

NAPERNYŐ –
PANORÁMÁS ÜVEGTETŐ
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VONÓHOROGRA SZERELHETŐ
KERÉKPÁRTARTÓ

ZÁRHATÓ SÍLÉC- ÉS SNOWBOARDTARTÓ
Az új zárható tetőcsomagtartó – sikeresen teljesítve a ŠKODA terhelési és biztonsági vizsgálatait – az egyik legnagyszerűbb
megoldás a sílécek és a snowboardok szállítására. Négy pár síléc vagy két snowboard rögzítésére alkalmas.

ZÁRHATÓ KERÉKPÁRTARTÓ
Az alumíniumprofilú zárható kerékpártató
a legegyszerűbb tetőcsomagtartóra is
biztonságosan rögzíthető.

Tartozékok

Tartozékok

A kerékpártartó rendkívül erős, könnyen
felszerelhető, és még könnyebben használható
– egyszerűen csak emelje a helyére a biciklit,
és rögzítse a helyén. Mindegyik vonóhoroggal
kompatibilis, és 2-, illetve 3-kerékpáros
változatban is elérhető.
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18” LIBRA ezüstmetál könnyűfém
keréktárcsa, csiszolt
7J×18" ET51, 215/40 R18

17" RIEGEL black metallic
alloy wheel, brushed
7J×17" ET51, 215/45 R17

17” RIEGEL fekete-vörös metál
könnyűfém keréktárcsa
7J×17" ET51, 215/45 R17

17” RIEGEL ezüstmetál
könnyűfém keréktárcsa
7J×17" ET51, 215/45 R17

17” PROCYON antracitmetál
könnyűfém keréktárcsa, csiszolt
7J×17" ET51, 215/45 R17

17” PROCYON fekete-vörös
metál könnyűfém keréktárcsa
7J×17" ET51, 215/45 R17

16” PROXIMA feketemetál
könnyűfém keréktárcsa, csiszolt
6J×16" ET45, 195/55 R16

16” PROXIMA antracitmetál
könnyűfém keréktárcsa, csiszolt
6J×16" ET45, 195/55 R16

16” URSUS feketemetál
könnyűfém keréktárcsa, csiszolt
6J×16" ET45, 195/55 R16

16” URSUS ezüstmetál
könnyűfém keréktárcsa
6J×16" ET45, 195/55 R16

16” CANIS feketemetál
könnyűfém keréktárcsa
6J×16" ET45, 195/55 R16

16” CANIS ezüstmetál
könnyűfém keréktárcsa
6J×16" ET45, 195/55 R16

15” HADAR feketemetál
könnyűfém keréktárcsa
5.5J×15" ET40, 185/65 R15

15” HADAR ezüstmetál
könnyűfém keréktárcsa
5.5J×15" ET40, 185/65 R15

Tartozékok

Tartozékok

KERÉKTÁRCSÁK
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CARE & STYLE
KERÉKCSOMAG

Az autó keréktárcsái olyanok, mint a cipők. Függetlenül attól, hogy ŠKODA
keréktárcsái stílusosak, sportosak, vagy csak betöltik funkciójukat, a Care
& Style kerékcsomag számos elemet (keréktárcsákat, szelepsapkákat,
biztonsági csavarokat) kínál, melyek még lenyűgözőbbé és teljesen
egyedivé teszik kerekeit.

DEKORATÍV
SZELEPSAPKÁK
A ŠKODA logóval
vagy a ŠKODA
Motorsport zöld
emblémájával ellátott
szelepsapkák révén
autója a legapróbb
részletekig
stílusossá válik.

BIZTONSÁGICSAVAR
-KÉSZLETET

KERÉKVÉDŐHUZAT-SZETT
A kiváló minőségű poliészterből
készült kerékhuzattal könnyen
szállíthatja és tárolhatja kerekeit.

A speciális adapterrel
ellátott, biztonsági
kerékcsavarok nagyobb
védelmet nyújtanak
a kerekéklopási
kísérletek ellen.

CSAVARSAPKÁK
HÓLÁNCOK A 15/16 COLOS
KERÉKTÁRCSÁKHOZ

Tartozékok

Tartozékok

Dekoratív csavarsapkák
a kerékőr csavarokkal
rendelkező vagy azok
nélküli keréktárcsákhoz.
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TOVÁBBI SPECIFIKÁCIÓK

MOTOR
3/999

3/999

3/999

Max. motorteljesítmény/fordulat (kW/fordulat)

59/6,300

70/5,000–5,500

81/5,500

Max. forgatónyomaték/fordulat (Nm/fordulat)

93/3,700–3,900

175/1600–3,500

200/2,000–3,000

Légszennyezésre vonatkozó előírás

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Üzemanyag

min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin

min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin

min. 95 o.sz. ólmozatlan benzin

TELJESÍTMÉNY
Végsebesség (km/h)

179

195

205

Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)

15.5

10.6

9.7 (9.6)

SEBESSÉGVÁLTÓMŰ
Elsőkerék-meghajtás

Elsőkerék-meghajtás

Elsőkerék-meghajtás

Tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű,
egytárcsás tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű,
egytárcsás tengelykapcsoló

Hidraulikus működtetésű, egytárcsás
tengelykapcsoló (Két koaxiális tengelykapcsoló,
elektrohidraulikus működtetéssel)

Sebességváltó

Kézi kapcsolású,
ötfokozatú

Kézi kapcsolású,
ötfokozatú

Kézi kapcsolású, hatfokozatú
(Automata, hétfokozatú DSG)

ötüléses, ötajtós, kétterű

Hosszúság/szélesség (mm)

4,108/1,780

Légellenállási együttható CW

0.278–0.315 (motorváltozattól függően)

Magasság (mm)

1,459

Fordulókör-átmérő (m)

10.7

Tengelytáv (mm)

2,564

Első nyomtáv / hátsó nyomtáv

1,525/1,509
138

Futómű
Első tengely

McPherson felfüggesztés alsó háromszög-lengőkarral és torziós keresztstabilizátorral

Hasmagasság (mm)

Hátsó tengely

Csatolt lengőkaros felfüggesztés

Belső méretek

Fékrendszer

Hidraulikus, diagonális kétkörös, vákuum-rásegítéssel

Könyökszélesség elöl/hátul (mm)

1,428/1,417

– első fékek

Belső hűtésű féktárcsák egydugattyús úszónyereggel

Effektív fejtér elöl/hátul (mm)

1,032/976

– hátsó fékek

Dobfékek (opcionálisan tárcsafékek)

Csomagtartó térfogat (max. l)

Kormánymű

Közvetlen fogasléces kormánymű elektromechanikus rásegítéssel

Pótkerék nélkül, hátsó üléstámlák –

343/1153

5J x 14”; 5.5J x 15”

Pótkerékkel, hátsó üléstámlák
felhajtásával/lehajtásával

Gumiabroncsok

185/70 R14; 185/65 R15

Üzemanyagtartály (l)

800

1,000

1,100

( ) Ezek az értékek az automataváltós változatra vonatkoznak.

1,525
1,954

1,0

809

2,564

735

1,509
1,509
1,780
1,780
1,509

4,108

1,001
1,001

Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12% (max. kg)

1,001

1,561–1,680 (1,583–1,709)
580–590 (590–600)

735
735

1,417
1,417

1,538–1,660
570–580

2,564
2,564
4,108
4,108

1,417

1,509–1,609
550–570

809
809

17.5°

Össztömeg (kg)
Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg)

1,525
1,525
1,954
1,954

1,428
1,428

1,165–1,194 (1,187–1,216)
405–528 (405–528)

1,428

1,142–1,171
405–528

380 l
751

14.1°

1,116–1,146
404–528

1,459

Saját tömeg – alapváltozat, 75 kg súlyú járművezetővel (kg)
Hasznos terhelés – vezetővel és extra felszereltséggel (kg)
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380 l
380
751 l
751

17.5
17°.5°

Műszaki adatok

380/1,190

Keréktárcsák

SÚLY

*Minden eladási helyen a fogyasztók rendelkezésére áll betekintésre díjmentesen egy az összes
új személygépkocsi üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatát tartalmazó kiadvány

felhajtásával / lehajtásával

32

Típus

Típus

1414
.1°.1°

Hengerszám / Hengerűrtartalom (cm3)

Külső méretek

Műszaki adatok

Turbófeltöltéses benzinmotor

Karosszéria

979676

Turbófeltöltéses benzinmotor

1.0 TSI/81 kW

976

Benzinmotor

1.0 TSI/70 kW

1,01,0
3232

1.0 MPI/59 kW

1,459
1,459

MŰSZAKI ADATOK

KÉPEKRE VONATKOZÓ JOGI NYILATKOZAT
A jelen katalógusban (brosúrában) található képek, információk,
tartalmak csak illusztrációk, kizárólag a szemléltetést szolgálják,
és nem képezik részét semmilyen szerződésnek, ajánlatnak
vagy garanciának. A kiadványban szereplő, sorozatgyártás
előtti autók nem feleltethetők meg a végleges változatoknak.
A ténylegesen elérhető, sorozatgyártott modellekben bizonyos
jellemzők (pl. színek, funkciók, alkatrészek stb.) különbözhetnek
a katalógusban feltüntetett értékektől, tulajdonságoktól.
További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Önhöz
legközelebbi ŠKODA márkakereskedéssel.

MYŠKODA alkalmazás
Legyen Ön mellett mindig a személyes digitális
társa. Töltse le a MyŠKODA alkalmazást a PAUL
interaktív asszisztenssel együtt, amely mindig
készen áll a segítségre: nemcsak felügyeli az
autóját, hanem kezelheti vele a napi teendőit is.

HA ÉLMÉNY VOLT OLVASNI, AKKOR KÉPZELJE
EL , MILYEN LEHET AZ AUTÓT VEZETNI!
HÍVJON MINKET ÉS EGYEZTESSEN
TESZTVEZETÉS IDŐPONTOT !

11/2021

Az Ön ŠKODA márkakereskedője:

