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Exteriér: Nové designové prvky umocňují osobitý 
vzhled vozu 

 

› Výraznější maska chladiče i design předního a zadního nárazníku 

› Osvěžený design a široká nabídka barev zvyšují atraktivnost vozu 

› Dostupná jsou nově světla s LED technologií běžnou spíše u vozů vyšších tříd 

› Nová nabídka kol z lehké slitiny, osmnáctipalcová kola k dispozici pro karosářskou verzi 

hatchback 

 

Exteriér přepracovaného vozu ŠKODA FABIA charakterizují kompaktní rozměry, výrazné 

linie a dynamický designový jazyk. Přepracovaná maska chladiče, nový design předního 

a zadního nárazníku a nové LED přední světlomety a LED zadní skupinové svítilny, 

které jsou součástí standardní výbavy pro výbavový stupeň Style a pro model 

ŠKODA FABIA MONTE CARLO, dodávají vozu ŠKODA FABIA výraznější charakter. 

Díky novým kolům z lehké slitiny působí vůz dynamickým dojmem.  

 

Pro Karla Neuholda, vedoucího designu exteriéru ve ŠKODA AUTO, byl vývoj exteriéru vozu 

ŠKODA FABIA zároveň výzvou i příležitostí. „Modernizovaný model ŠKODA FABIA okouzlí 

elegantním, kvalitním a zároveň svěžím designem, díky němuž je atraktivnější pro mladší 

zákazníky. Zdůraznili jsme typické prvky designového jazyka značky ŠKODA a dali vozu ještě 

osobitější tvář,“ dodává Neuhold. 

 

STÁHNOUT 

http://www.skoda-storyboard.com/r/modernizovana-fabia-infografiky
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Nové tvary: Svěží a dynamický vzhled 

Příď vozu zdobí přepracovaná maska chladiče s vertikálními lamelami. Novým předním 

světlometům a nárazníku s integrovanými mlhovými světlomety dominují čisté linie, odkazující 

na krystalický design typický pro značku ŠKODA. Nové světlomety jsou klíčovým designovým 

prvkem modernizované přídě. 

 

Nová světla: LED přední světlomety ve standardní výbavě pro výbavový stupeň 

Style a pro variantu MONTE CARLO 

Přední LED světla pro denní svícení jsou nově součástí standardní výbavy. Vůbec poprvé má vůz 

ŠKODA FABIA ve standardní výbavě (stupeň Style a varianta MONTE CARLO) LED přední 

světlomety a LED zadní skupinové svítilny. Díky LED technologii je v zadních svítilnách opět 

výrazný tvar písmene C, typický pro vozy značky ŠKODA. O atraktivní a nadčasový vzhled zádě 

se stará také nový zadní nárazník s integrovanými odrazkami.  

 

Nová kola: od patnáctipalcových až po nově nabízená osmnáctipalcová 

Kola z lehké slitiny jsou ve výbavovém stupni Active k dispozici na přání; od výbavového stupně 

Ambition jsou pro model ŠKODA FABIA součástí standardní výbavy. Nově jsou pro vůz 

ŠKODA FABIA s karoserií hatchback k dispozici na přání i 18” černá leštěná kola Vega. 

Zákazníci si mohou vybírat z celkem šesti nových designů kol z lehké slitiny.  

 

Široké možnosti barevné individualizace karoserie 

Modernizovaná ŠKODA FABIA je k dispozici v některé z 15 barev karoserie, pouze šedá Steel je 

určená exkluzivně pro model ŠKODA FABIA MONTE CARLO. Navíc si mohou zákazníci, díky 

atraktivnímu ColourConceptu, individuálně přizpůsobit barevné provedení vozu v karosářské verzi 

hatchback volbou černého, bílého nebo stříbrného provedení střechy, A sloupků, vnějších zpětných 

zrcátek a na přání dodávaných 16“ kol z lehké slitiny Vigo. 
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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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