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Interiér: Velkorysý prostor díky promyšlenému 
designu 
 

› Kvalitní materiály pro vyšší úroveň pohodlí 

› Nové dekorační prvky umocňují celkový dojem z interiéru vozu 

› Kruhové přístroje v novém designu jsou lépe čitelné 

› Rozšířená nabídka praktických prvků Simply Clever usnadňuje používání vozu 

v každodenním provozu 

 

Interiér přepracovaného modelu ŠKODA FABIA působí díky novým materiálům a prvkům 

komfortnějším a stylovějším dojmem. Užitnou hodnotu vozu dále zvyšují nové prvky 

Simply Clever. I přes kompaktní vnější rozměry nabízí ŠKODA FABIA prostor pro pět 

cestujících a zavazadlový prostor se základním objemem 330 l, který patří k největším ve své 

třídě. ŠKODA FABIA je ideálním společníkem pro práci i volný čas. 

 

Stylovější: Nové materiály v interiéru 

Interiér modelu ŠKODA FABIA se vyznačuje kvalitním zpracováním a pro značku ŠKODA typickou 

vysokou funkčností. Nové potahové materiály sedadel nabízené ve výbavových stupních Ambition 

a Style a u modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO dodávají interiéru svěží atmosféru. 

O dynamický dojem se starají dvoubarevné vzory potahových látek a kontrastní švy v loketních 

opěrkách dveří a na středové opěrce, která je dodávána na přání. Ve výbavovém stupni Style je 

na přání dostupné bílé nebo béžové prošívání v loketních opěrkách dveří a na středové loketní 

opěrce, dále je k dispozici čalounění sedadel v kombinaci materiálu Suedia a látky. Na přání jsou 

také k dispozici sportovní sedadla s červenými kontrastními švy. Nové barvy a dekorační prvky 

zdobí také nový vzhled palubní desky.  

 

Na přání jsou k dispozici i další možnosti individuálního uspořádání interiéru jako například 

Dynamic Paket. Jeho součástí jsou černá sportovní sedadla s čalouněním v kombinaci materiálu 

Suedia a látky s červenými kontrastními švy, sportovní multifunkční volant, hliníkové pedály, 

sportovní podvozek, elektrické ovládání předních a zadních oken, dvě dekorační lišty palubní 

desky, černý strop a výplně dveří s červenými švy na loketních opěrkách. 

 

Komfortnější: Jednodušší ovládání pro více pohodlí 

Designéři značky ŠKODA přepracovali vzhled přístrojů v přístrojovém štítu, takže ukazatele jsou 

nyní lépe čitelné. Dalším prvkem, který nabízí výbavový stupeň Style a model 

ŠKODA FABIA MONTE CARLO ve standardní výbavě, je osvětlení odkládací schránky 

ve středové konzoli. Uložené předměty tak lze ve tmě snáze nalézt.  

 

Komfortnější je také ovládání elektrických oken. Dlouhým stisknutím příslušného ovládacího 

tlačítka lze automaticky zavírat a otevírat elektricky ovládané okno a tlačítko tak již není nutné držet 

celou dobu. Nově je tato funkce dostupná pro všechna elektricky ovládaná okna, doposud ji mělo 

jen okno ve dveřích řidiče. Kromě toho lze také najednou otevřít a zavřít všechna elektricky 

ovládaná okna vně auta. Stačí podržet tlačítko zamknutí nebo odemknutí vozu na klíči s dálkovým 

ovládáním. 
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STÁHNOUT 

 

Prostornější: Velkorysá nabídka místa 

Navzdory kompaktní délce 3 997 mm a rozvoru 2 470 mm nabízí interiér vozu ŠKODA FABIA 

velkorysý prostor až pro pět cestujících. Karosářská verze hatchback disponuje jedním z největších 

zavazadlových prostorů ve třídě malých vozů. Základní objem 330 l lze sklopením zadních sedadel 

v poměru 60:40 rozšířit až na 1 150 l. ŠKODA FABIA COMBI s délkou 4 262 mm nabízí ve své 

třídě dokonce největší zavazadlový prostor, jehož objem se pohybuje od 530 do 1 395 l. 

 

Jednoduché a promyšlené: Nové prvky Simply Clever 

Modernizovaný model ŠKODA FABIA nabízí také nové prvky Simply Clever, které usnadní 

každodenní používání vozidla. Jedním z nich je například oboustranný koberec v zavazadlovém 

prostoru. Dle potřeby lze použít buď stranu s textilním, nebo lehce omývatelným povrchem. Další 

novinkou je držák tabletu nebo dva USB konektory pro cestující na zadních sedadlech určené 

k nabíjení smartphonů nebo jiných mobilních zařízení. ŠKODA FABIA COMBI má nově 

v zavazadlovém prostoru odnímatelnou LED svítilnu, která se automaticky nabíjí za jízdy. Svítilna 

je vybavena magnety, takže ji lze lehce přichytit například na karoserii vozu. 

   

http://www.skoda-storyboard.com/r/modernizovana-fabia-infografiky
http://www.skoda-storyboard.com/r/modernizovana-fabia-infografiky
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Vybrané prvky Simply Clever pro vozy ŠKODA FABIA a ŠKODA FABIA COMBI: 

› Dva USB konektory pro cestující na zadních sedadlech 

› Držák tabletu pro cestující na zadních sedadlech 

› Oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru 

› Odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru (ŠKODA FABIA COMBI) 

› Škrabka na led ve víčku palivové nádrže 

› Držák parkovacích lístků na vnitřní straně A sloupku na straně řidiče 

› Držák reflexní vesty ve všech dveřích 

› Odpadkový koš ve výplni dveří  

› Držák na multimediální přístroje  

› Držák na deštník pod sedadlem spolujezdce (včetně deštníku) 

› Síťové kapsy na vnitřní straně opěradel předních sedadel  

› Držák lahve o objemu 1,0 l v odkládací schránce před spolujezdcem  

› Držák lahví o objemu 1,5 l v předních dveřích 

› Držák lahví o objemu 0,5 l v zadních dveřích  

› Pružná odkládací schránka v zavazadlovém prostoru 

› Háčky na tašky v zavazadlovém prostoru  

› Síťový program pro zavazadlový prostor se dvěma sítěmi  

› Síťový program pro zavazadlový prostor s třemi sítěmi (ŠKODA FABIA COMBI) 

› Dělicí síť (ŠKODA FABIA COMBI) 

› Odnímatelný roletový kryt, který se po dotyku svine do zadní polohy (ŠKODA FABIA COMBI) 

› Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru (ŠKODA FABIA COMBI) 
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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 

https://media.skoda-auto.com/en/Pages/SKODA-Media-Services.aspx
mailto:hermann.prax@skoda-auto.cz
mailto:pavel.jina@skoda-auto.cz
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/
http://www.skoda-storyboard.com/r/modernizovana-fabia
https://twitter.com/skodaautonews
https://twitter.com/hashtag/Fabia2018?src=hash

