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Exkluzivní ŠKODA FABIA v limitované edici Kofola 
 

› Tradiční české značky opět spojují své síly 

› ŠKODA FABIA v limitované edici Kofola v počtu 99 kusů s motorem  

1.2 TSI/66 kW za 364 420 Kč 

› Atraktivní design, bohatá výbava a všechny tradiční přednosti modelu FABIA 

v jednom balení 

 

Mladá Boleslav, 28. června 2016 – ŠKODA AUTO uvádí na český trh limitovanou 

edici hatchbacku ŠKODA FABIA, která odkazuje na dlouholetou spolupráci dvou 

renomovaných českých značek. Do prodeje se dostane pouze 99 kusů této 

speciální série. Exkluzivní malý vůz lze již nyní objednávat u všech 

autorizovaných obchodníků ŠKODA v České republice. 

 

ŠKODA AUTO a Kofola posilují vzájemnou spolupráci. Tradiční domácí výrobce 

nealkoholických nápojů uzavřel s lídrem českého automobilového trhu mimo jiné dohodu 

o dodávce vozů ŠKODA, které v následujících letech zajistí mobilitu obchodních zástupců 

společnosti Kofola ve středoevropském regionu. Mladoboleslavská automobilka uspěla 

v náročném výběrovém řízení a přesvědčila o kvalitách svých výrobků manažery 

krnovského producenta nealkoholických nápojů. Ti ocenili nejen vysokou užitnou 

hodnotu, spolehlivost a nízké provozní i servisní náklady, ale také hustotu servisní sítě a 

profesionalitu poskytovaných služeb. Nyní na oplátku Kofola propůjčuje jméno limitované 

edici modelu FABIA.  

 

„ŠKODA FABIA v limitované edici Kofola oslavuje spolupráci dvou tradičních a úspěšných 

českých značek. Věříme, že zaujme nejen příznivce tohoto oblíbeného nápoje“, říká 

vedoucí marketingu ŠKODA AUTO Česká republika Michal Pres. 

 

ŠKODA FABIA v limitované edici Kofola se na český trh dostane v omezeném počtu 99 

kusů, což jí zajistí jedinečnost. Na první pohled zaujme speciálním hnědým lakem 

Marrone a 16palcovými litými koly Italia ze sortimentu ŠKODA Originálního příslušenství. 

S atraktivním exteriérem skvěle ladí béžový interiér, který vychází z nejvyššího 

výbavového stupně Style. Je obohacen o paket Style PLUS s prémiovým ozvučením 

ŠKODA Surround, Sunsetem a vyhříváním předních sedadel i paket Simply Clever 

zahrnující síťový program, odkládací schránku v zavazadlovém prostoru, odpadkový koš 

ve dveřích a držák multimediálních přístrojů. Nechybí ani multifunkční volant, bezklíčový 

přístup KESSY, barevný dotykový infotainment Swing s pětipalcovým displejem a 

Bluetooth, či rezervní kolo místo sady na opravu pneumatik. Specifickou výbavu 

představuje 15litrová chladnička, kterou lze snadno ukotvit na zadní sedadlo úchyty pro 

bezpečnostní pás. Elegantní termoelektrický box se napájí z 12V zásuvky a dá se 

přepnout z režimu chlazení do režimu ohřevu. Jako speciální bonus obdrží nový majitel 

k chladničce také vzorky výrobků od společnosti Kofola. 
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Pod kapotou pracuje čtyřválcový motor 1.2 TSI/66 kW, jehož kombinovaná spotřeba 

dosahuje 4,7 l na 100 km. Doporučená prodejní cena činí příznivých 364 420 Kč včetně 

prodloužené záruky na 5 let nebo 100 000 km v rámci paketu Mobilita Plus. Stejně jako 

ke všem ostatním specifikacím automobilu ŠKODA FABIA je možné i k této limitované 

edici přiobjednat ŠKODA Předplacený servis ve variantě Standard nebo Plus. 

 

Pro další informace, prosím kontaktujte: 

Jozef Baláž, Komunikace podniku   Vítězslav Pelc, Komunikace podniku  

T +420 326 811 773     T +420 326 811 788  

jozef.balaz@skoda-auto.cz   vitezslav.pelc@skoda-auto.cz  

 

Fotografie k tématu: 
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ŠKODA AUTO  
› je jednou z nejstarších automobilek na světě. Společnost založená v roce 1895, v období počátků 

automobilu, dodnes sídlí v Mladé Boleslavi,  
› má v současnosti následující modelové řady osobních automobilů: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, 

YETI a SUPERB,  
› v roce 2015 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří Volkswagenu, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových koncernů. ŠKODA 

AUTO v koncernovém svazku samostatně vyrábí a vyvíjí vedle vozů také komponenty jako motory 
a převodovky,  

› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii většinou 
prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci 
s lokálními partnery,  

› zaměstnává celosvětově více než 26 600 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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