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ŠKODA FABIA: Úspěšný model s osvěženým 
designem a novou technikou 
 

› Design úspěšného modelu charakterizuje výraznější příď a záď 

› Pozměněné tříválcové motory jsou nově vybavené filtrem pevných částic 

› Nabídku asistentů obohacují systémy zjednodušující řidiči změnu jízdního pruhu, 

vyjíždění z parkovacího místa a zapínání dálkových světel 

› Modernizovaný interiér, osmnáctipalcová kola k dispozici na přání pro karosářskou verzi 

hatchback, nové prvky Simply Clever 

 

Čtyři roky po uvedení třetí generace na trh prošla ŠKODA FABIA modernizací, která přinesla 

nové designové prvky a technické novinky. Poprvé FABIA nabízí LED přední světlomety, 

LED zadní skupinové svítilny a osmnáctipalcová kola z lehké slitiny dostupná pro 

karosářskou verzi hatchback. Designéři dali nový ráz sdruženému panelu přístrojů a přidali 

do nabídky nové materiály sedadel zajišťující svěží vzhled a pohodlí interiéru. Rozšířena 

byla i nabídka asistenčních systémů a prvků Simply Clever. Portfolio motorů zahrnuje tři 

agregáty, jejichž výkonové spektrum sahá od 55 kW (75 k) do 81 kW (110 k). Motor 1,0 MPI 

o výkonu 44 kW (60 k) naběhne v průběhu roku. Oba motory TSI jsou nově vybaveny filtrem 

pevných částic. 

Texty, infografiky, fotografie a videa naleznete v interaktivní tiskové mapě na platformě 

ŠKODA Storyboard. 

 

 

ŠKODA FABIA - přehled novinek: 

 

› Design: Příď, záď a maska chladiče mají dynamičtější a celkově výraznější vzhled; nabídka kol 

z lehké slitiny nově zahrnuje i osmnáctipalcová kola, která jsou k dispozici pro karosářskou verzi 

hatchback. Díky atraktivnímu ColourConceptu si mohou zákazníci individuálně přizpůsobit 

barevné provedení vozu volbou černého, bílého nebo stříbrného provedení střechy, A sloupků, 

vnějších zpětných zrcátek a kol z lehké slitiny. 

 

› Pohonné jednotky: Motorová paleta zahrnuje jeden tříválcový benzinový motor MPI a dva 

tříválcové motory TSI o objemu 1,0 l. Oba motory TSI jsou nově vybaveny filtrem pevných částic. 

 

› LED technologie: Na českém trhu mají všechny vozy ŠKODA FABIA ve standardní výbavě LED 

světla pro denní svícení. LED přední světlomety a LED zadní skupinové svítilny jsou součástí 

standardní výbavy pro výbavový stupeň Style a pro model ŠKODA FABIA MONTE CARLO. 

 

› Asistenční systémy: Již tak rozsáhlá škála prvků aktivní a pasivní bezpečnosti se rozrostla 

o nové asistenční systémy, které pomáhají řidiči při změně jízdního pruhu, vyjíždění 

z parkovacího místa a přepínání mezi dálkovými a potkávacími světly. Tyto systémy byly 

donedávna běžně výsadou vozů vyšších tříd. 

 

› Interiér: Palubní desce vévodí přepracovaný sdružený panel s novým vzhledem kruhových 

přístrojů a displejů, které jsou nyní lépe čitelné. Celkový dojem umocňují nové dekorační prvky 
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a kvalitnější materiály. V závislosti na výbavovém stupni mají sedadla dvoubarevné vzory 

potahových látek nebo mohou být potažena kombinací mikrovlákna (Suedia) a látky. Kontrastní 

švy dodávají interiéru výjimečný vzhled. 

 

› Komfortní prvky: Díky nové komfortní funkci lze dlouhým stisknutím ovládacího tlačítka 

ve výplni dveří automaticky zavírat a otevírat každé elektricky ovládané okno. Tuto funkci mají 

všechna elektricky ovládaná okna. Kromě toho lze také otevřít a zavřít všechna elektricky 

ovládaná okna najednou podržením tlačítka zamknutí nebo odemknutí vozu na klíči s dálkovým 

ovládáním. Nové osvětlení odkládací schránky ve středové konzoli je součástí standardní výbavy 

výbavového stupně Style a varianty MONTE CARLO. 

 

› Infotainment: Infotainment systém Amundsen nabízí prostřednictvím balíčku služeb Infotainment 

Online funkce konektivity, dále Wi-Fi hotspot a díky ŠKODA Media Command 2.0 propojení až se 

dvěma tablety na palubě. Novinkou v nabídce je i infotainment systém Swing Plus s 6,5“ 

barevným displejem. 

 

› Simply Clever: ŠKODA FABIA nabízí mnoho prvků Simply Clever. Nové jsou dva USB 

konektory pro cestující na zadních sedadlech nebo odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém 

prostoru modelu ŠKODA FABIA COMBI.  

 

› ŠKODA FABIA MONTE CARLO: Lifestylová varianta nabízí originální vzhled exteriéru i 

interiéru. Přední spoiler, střešní spoiler a zadní difuzor jsou vždy v černé barvě. Oba B sloupky 

a nástupní lišty zdobí plaketka MONTE CARLO. Boční prahy jsou v černém provedení. Palubní 

desku zdobí nová dekorační lišta v dekoru Carbon. Optickým odkazem na svět motorsportu jsou 

bílými konstrastními švy zdobená sportovní sedadla potažená kůží s karbonovým vzhledem 

společně s červenými švy ve výplni předních dveří a na středové opěrce, která je dostupná 

na přání. 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Hermann Prax     Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 734 298 173    T +420 326 811 776 

hermann.prax@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz  

 

 

 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Texty, infografiky, fotografie a videa naleznete v interaktivní tiskové mapě na 

platformě ŠKODA Storyboard. 

 

 

 

 

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 2017 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, 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 více než 30 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 

Pro aktuální informace nás sledujte na twitterovém účtu 

https://twitter.com/skodaautonews 

Veškeré informace k přepracovanému vozu ŠKODA FABIA získáte pod hashtagem 

#FABIA2018 
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