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ŠKODA oslavuje rallyové tituly exkluzivní 
limitovanou edicí vozu ŠKODA FABIA 
 

› Zážehový motor 1,4 TSI s výkonem 92 kW/125 k, převodovka DSG 

› Sportovní volant, nová exkluzivní sportovní sedadla a sportovní podvozek  

› Speciální prvky designu a volitelná zelená 17“ kola z lehké slitiny jako odkaz na ŠKODA Motorsport 

› Limitovaná edice 1300 kusů bude k dispozici na 21 trzích 

 

Mladá Boleslav, 12. prosince 2017 – ŠKODA oslavuje svůj nejúspěšnější rok ve své závodní 

historii speciálním limitovaným modelem ŠKODA FABIA, který bude od února 2018 

k dispozici na 21 trzích. Speciální edice odkazuje na letošní úspěchy soutěžního vozu 

ŠKODA FABIA R5, která kromě jiného v letošní sezóně vybojovala titul mistra světa 

v kategorii WRC 2. ŠKODA FABIA se zážehovým motorem 1,4 TSI o výkonu 92 kW/125 k, 

sedmistupňovou převodovkou DSG a sportovním podvozkem je nejrychlejší verzí v rámci 

této modelové řady. Vzhled vozu ŠKODA FABIA R5, vyvinutého týmem ŠKODA Motorsport, 

připomínají na speciální limitované edici vozu ŠKODA FABIA například 17“ kola SAVIO a 

některé designové prvky karoserie. 

 

Motorsport je nedílnou součástí DNA značky ŠKODA. Právě uplynulá sezóna byla tou 

nejúspěšnější ve 116leté historii motoristického sportu mladoboleslavské automobilky. Tento 

úspěch si ŠKODA připomíná limitovanou edicí vozu ŠKODA FABIA se zážehovým motorem 1,4 

TSI o výkonu 92 kW/125 k a sedmistupňovou převodovkou DSG. Vůz je schopen dosáhnout 

nejvyšší rychlosti 203 km/h a je připraven zrychlit z 0 na 100 km/h za 8,8 sekundy. 

 

Pro více zážitků z dynamické jízdy je limitovaná edice vozu ŠKODA FABIA vybavena sportovním 

podvozkem se sníženou světlou výškou a tlumiči s tužší charakteristikou. Jízdní projev zvýrazňuje 

také sportovní volant, nová exkluzivní sportovní sedadla a přepracovaný koncový tlumič výfuku. 

 

Design limitované edice vychází z vozu ŠKODA FABIA MONTE CARLO s bílou barvou Candy a 

černě lakovanou střechou. Specifickými prvky designu jsou 17“ kola z lehkých slitin SAVIO, 

dostupná ve třech barevných provedeních (zářivě zelená, bílá a černá). Pozornosti neujdou ani 

nápisy „WRC 2 2017 champion“ a další designové elementy, jež odkazují na úspěšné soutěžní 

vozy týmu ŠKODA Motorsport. 

 

Kromě výrazných prvků s odkazem na svět motorsportu se nová speciální edice vyznačuje také 

rozšířenou standardní výbavou, jejíž součástí jsou mj. vyhřívaná přední sedadla, zadní parkovací 

kamera, navigační systém Amundsen, automatická klimatizace Climatronic, bezklíčové odemykání, 

zamykání a startování KESSY, signalizace vzdálenosti při parkování vzadu, elektrické ovládání 

oken vpředu a vzadu, adaptivní tempomat Adaptive Cruise Control, stejně jako světelný a dešťový 

senzor.  

 

Limitovaná edice 1300 vozů bude k dispozici od února 2018 v České republice, Německu, Belgii, 

Dánsku, Francii, Islandu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Polsku, Maďarsku, Nizozemsku, 

Lucembursku, Bulharsku, Slovinsku, Slovensku, Švédsku, Finsku, Norsku, Estonsku a Litvě. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Zbyněk Straškraba, Komunikace Motorsportu Pavel Jína, Komunikace produktu 

T +420 605 293 168    T +420 731 297 064 

zbynek.straskraba@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz  

http://skoda-motorsport.com  

 

Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA oslavuje rallyové tituly exkluzivní limitovanou 
edicí vozu ŠKODA FABIA  

ŠKODA oslavuje titul v rallyovém mistrovství světa FIA 

WRC 2 limitovanou edicí modelu ŠKODA FABIA, který 

bude mít pod kapotou motor 1,4 TSI o výkonu 92 kW. 

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA oslavuje rallyové tituly exkluzivní limitovanou 

edicí vozu ŠKODA FABIA 

1300 vozů limitované edice bude k dispozici zákazníkům 

na 21 trzích. 17palcová zeleně lakovaná kola z lehkých 

slitin připomínají speciál ŠKODA FABIA R5, nejúspěšnější 

soutěžní vůz své kategorie. 

 

Download                               Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

ŠKODA Motorsport na sociálních sítích: 

 Facebook  YouTube  Twitter 

 

ŠKODA Motorsport: 
ŠKODA je v motoristickém sportu úspěšná již od roku 1901. Ať už na okruzích, nebo při automobilových soutěžích – 
ŠKODA slavila vítězství a zisky titulů po celém světě. Vrcholnými okamžiky v historii značky byl první zisk titulu ve FIA 
Mistrovství světa v rally (WRC 2) v roce 2016, jakož i několik vítězství ve FIA Mistrovství Evropy (ERC), ve FIA Asijsko-
pacifickém mistrovství (APRC) a v Intercontinental Rally Challenge (IRC), nebo vítězství v Mistrovství Evropy 
cestovních vozů v roce 1981. ŠKODA několikrát triumfovala i na nejslavnější a nejstarší rally na světě. Na Rally Monte 
Carlo, která se pravidelně koná od roku 1911, si ŠKODA několikrát dojela pro vítězství ve své třídě.  
 
Vůz ŠKODA FABIA R5 s pohonem všech kol, vybavený nejnovější technikou, byl mezinárodní automobilovou federací 
FIA homologován 1. dubna 2015. Nový soutěžní vůz ŠKODA FABIA R5 úspěšně pokračuje v hrdé sportovní tradici 
značky ŠKODA. Jeho předchůdce, FABIA SUPER 2000, získala na celém světě celkem 50 národních a mezinárodních 
titulů. Ve FIA Mistrovství světa v rally (WRC 2) 2016 dosáhla dvojice Esapekka Lappi/Janne Ferm poprvé na titul. 
Vůz ŠKODA FABIA R5 v roce 2016 zvítězil na mistrovství světa celkem v deseti soutěžích třídy WRC2. Jezdci značky 
ŠKODA Gustavo Saba a Gaurav Gill vyhráli s vítězným vozem ŠKODA FABIA R5 také kontinentální mistrovství v Jižní 
Americe a v asijsko-pacifickém prostoru. Násir Al-Attiyah triumfoval v Middle East Rally Championship (MERC), 
a k tomu získal vůz deset národních titulů.  
 
Rok 2017 byl jedním z nejúspěšnějších v historii ŠKODA Motorsport. Tovární posádka Pontus Tidemand/Jonas 
Andersson (S/S) vybojovala titul mistra světa kategorie WRC 2 a tým ŠKODA Motorsport zvítězil v žebříčku týmů. 
Jan Kopecký/Pavel Dresler triumfovali v mistrovství České republiky (MČR) potřetí v řadě a jsou jednou ze 14 posádek, 
které v roce 2017 vybojovaly s vozem ŠKODA FABIA R5 národní rallyový šampionát. Vůz ŠKODA FABIA R5 zvítězil 
také ve FIA Asijsko-pacifickém šampionátu (ACPR), FIA Jihoamerickém šampionátu (CODASUR) a FIA Africkém rally 
šampionátu (ARC). 
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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, KAROQ, 

KODIAQ a SUPERB, 
› v roce 2016 dodala zákazníkům celosvětově více než 1 milion vozů,  
› od roku 1991 patří koncernu Volkswagen, jednomu z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců. 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, v Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery,  
› zaměstnává celosvětově přes 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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