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ŠKODA FABIA: Úspěšný model se svěžím designem 
a novou technikou  
 

› Nový design přídě a zádě, LED přední světlomety a zadní skupinové svítilny s technologií LED 

› Nové asistenční systémy, nový infotainment systém Swing Plus s úhlopříčkou displeje 

6,5“ a více prvků Simply Clever 

 

Mladá Boleslav/Ženeva, 5. března 2018 – Na Mezinárodním autosalonu v Ženevě 2018 

představuje ŠKODA přepracovaný vůz ŠKODA FABIA. Česká automobilka vylepšila úspěšný 

malý vůz svěžími designovými prvky a řadou technických novinek. Kromě přídě a zádě byl 

vylepšen i interiér. Vůz se brzy pochlubí LED předními světlomety, LED zadními 

skupinovými svítilnami i novými asistenčními systémy. Zážitek z jízdy završují služby 

ŠKODA Connect a rozšířená nabídka prvků Simply Clever. 

 

Pozměněný design předního a zadního nárazníku podporuje atraktivní vzhled vozu, který dotvářejí 

nově tvarované hlavní a mlhové světlomety. Poprvé jsou ve voze ŠKODA FABIA v nabídce LED 

přední světlomety a LED zadní skupinové svítilny. Nabídka kol z lehké slitiny byla mimo jiné 

rozšířena o osmnáctipalcová kola, která budou dostupná na přání pro karosářskou verzi hatchback. 

Nový design sdruženého panelu přístrojů, nové dekorační lišty na přístrojové desce a dvoubarevné 

vzory potahových látek čalounění sedadel přispívají k elegantnímu vzhledu interiéru. 

 

Rozšířením nabídky asistenčních systémů v modelové řadě FABIA přináší značka ŠKODA opět 

moderní techniku vozů vyšších tříd do segmentu malých vozů. Blind Spot Detect upozorňuje řidiče 

při jízdě na víceproudých dálnicích na přítomnost vozidel v mrtvém úhlu. Systém Rear Traffic Alert 

monitoruje dění za vozidlem a varuje před kolizí při couvání. Další dostupnou funkcí bude asistent 

dálkových světel Auto Light Assist. 

 

Nový infotainment systém Swing Plus nabízí displej s úhlopříčkou 6,5“ a také umožňuje řidičům 

využívat funkce konektivity jako SmartLink+ nebo připojení mobilního telefonu přes Bluetooth.  

 

Rozšířena je ve voze ŠKODA FABIA i nabídka prvků Simply Clever. Cestující na zadních 

sedadlech mají na přání k dispozici dva USB konektory. Na přání je v zavazadlovém prostoru také 

k dispozici oboustranný koberec. V boční přihrádce zavazadlového prostoru karosářské verze 

kombi se nachází vyjímatelná kapesní LED svítilna.  
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Design: Dynamický exteriér a individuální 
uspořádání interiéru 
 

› Přepracovaná maska chladiče, nový design předního a zadního nárazníku 

› Nově zpracované LED přední světlomety a LED zadní skupinové svítilny zvýrazňují vzhled 

tohoto malého vozu  

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

hatchback  

› Sportovní charakter modelu ŠKODA FABIA MONTE CARLO vyjadřují přepracovaná příď 

a černý střešní spoiler 

› Velký výběr nových potahových látek sedadel, materiál Suedia na sedadlech výbavového 

stupně Style 

 

Exteriér vozu ŠKODA FABIA charakterizují kompaktní rozměry, výrazné linie a dynamický 

designový jazyk. Díky přepracované přídi a zádi a nabídce nových kol z lehké slitiny působí 

tento malý vůz nyní dynamičtějším dojmem. Na přání je přepracovaný vůz ŠKODA FABIA 

nově k dispozici také s LED předními světlomety a LED zadními skupinovými svítilnami. 

O svěží a elegantní podobu se stará velký výběr potahových látek a dekoračních lišt. Vzhled 

interiéru podtrhují také nový design sdruženého panelu přístrojů a odkládací schránka ve 

středové konzoli s osvětlením. 

 

Díky nové přídi se představuje přepracovaný vůz ŠKODA FABIA nyní v ještě kvalitnější podobě. 

O elegantní vzhled se starají jemně tvarovaný přední nárazník a vertikální lamely masky chladiče. 

Světlomety jsou nyní k dispozici na přání s LED prvky a obsahují krystalické prvky, typické pro 

značku ŠKODA. Přepracovány byly i mlhové světlomety, které podtrhují vyspělejší charakter přídě. 

 

LED zadní skupinové svítilny a nová kola z lehké slitiny 

LED zadní skupinové svítilny vozu ŠKODA FABIA ještě více zvýrazňují tvar písmene C, typický pro 

značku ŠKODA. O elegantní vzhled se také stará přepracovaný zadní nárazník s integrovanými 

odrazkami. Rozšířena je i nabídka na přání dodávaných kol z lehké slitiny. Nově je vůz 

ŠKODA FABIA s karoserií hatchback k dispozici i s 18“ koly z lehké slitiny „Vega“.  

 

Exteriér vozu ŠKODA FABIA lze dále individuálně přizpůsobit pomocí Colour Conceptu. Střecha, 

sloupky, vnější zpětná zrcátka a na přání dostupná 16“ kola z lehké slitiny „Vigo“ mohou být 

v karosářské verzi hatchback volitelně v černé, bílé nebo stříbrné barvě.  

 

Moderní, kvalitní a funkční interiér díky novým prvkům 

Interiér modelu ŠKODA FABIA se vyznačuje kvalitním zpracováním a funkčností. Výbavové stupně 

Active, Ambition a Style i varianta MONTE CARLO nabízí mnoho možností individualizace interiéru. 

Kromě toho je na přání k dispozici řada dodatečných prvků výbavy. O svěží interiér se starají 

dvoubarevné vzory potahových látek na sedadlech a kontrastní švy v loketních opěrkách dveří. 

Ve výbavovém stupni Style jsou nyní k dispozici čalounění sedadel v kombinaci materiálu Suedia 

a látkového potahu. Na přání dostupná sportovní sedadla, která jsou také potažena materiálem 

Suedia a látkovým potahem, zdobí červený kontrastní šev.  
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Palubní deska s novými dekoračními lištami a novým designem sdruženého panelu přístrojů  

Nabídka dekoračních list pro palubní desku je nyní větší a sdružený panel přístrojů podtrhuje nový 

design kruhových přístrojů a displejů, které jsou nyní lépe čitelné.  

 

Vylepšeno je i elektrické ovládání oken. Stisknutím tlačítka je nyní možné zcela stáhnout a zavřít 

boční okna. Po překonání mírného odporu při stlačení ovládacího tlačítka se okna zcela otevírají 

a zavírají, aniž by musel cestující dále držet tlačítko.  

 

Lifestylová varianta ŠKODA FABIA MONTE CARLO se sportovním nádechem 

Sportovní nádech lifestylové varianty ŠKODA FABIA MONTE CARLO zdůrazňují nově zpracovaný 

přední spoiler a černý střešní spoiler. Dynamický vzhled vozu ŠKODA FABIA MONTE CARLO 

podtrhují i sportovní sedadla, která jsou potažena kůží s karbonovým vzhledem v barevném 

provedení červené a saténové černé barvy, kterou zdobí bílé kontrastní švy. Plastické proužky 

integrované v potahu sedadel jsou v modelové řadě FABIA použity poprvé a vytváří mimořádné 

optické akcenty. Obložení stropu, A sloupků a středové konzole je v černém provedení. Interiér 

vozu ŠKODA FABIA MONTE CARLO charakterizují také dekorační lišta v dekoru Carbon 

a červené kontrastní švy ve výplni dveří a loketní opěrce. 

 

Monte-Carlo je ochranná známka společnosti Monaco Brands. 
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Karoserie: Prostorný interiér navzdory kompaktním 
vnějším rozměrům 
 

› Kompaktní rozměry, velkorysý prostor  

› Interiér nabízí místo až pro pět osob a variabilní zavazadlový prostor 

› Model ŠKODA FABIA disponuje jedním z největších zavazadlových prostorů ve své třídě 

 

Díky kompaktním rozměrům splňuje vůz ŠKODA FABIA ideální předpoklady pro dynamickou 

a pohodlnou jízdu v městském provozu. Velkorysý prostor interiéru, typický pro značku 

ŠKODA, nabízí dostatek místa až pro pět cestujících. V kombinaci s jedním z největších 

zavazadlových prostorů ve své třídě je tak ideálním společníkem pro práci i volný čas.  

 

Vůz ŠKODA FABIA je díky dynamickým jízdním vlastnostem a mnohostranně využitelnému 

interiéru skvěle připraven na všechny úkoly. Krátké převisy karoserie zajišťují bezproblémové 

vyhledání parkovacího místa v centru města. Navzdory kompaktní vnější délce 3 997 mm (ve verzi 

hatchback) a 4 262 mm v případě modelu ŠKODA FABIA COMBI nabízí modelová řada FABIA 

prostorný interiér. 

 

Velkorysý prostor pro pět cestujících 

Velkorysá nabídka prostoru až pro pět cestujících dává jasně najevo, že ŠKODA FABIA je 

i v interiéru opravdovým vozem značky ŠKODA. Délka interiéru činí 1 674 mm, prostor ve výšce 

loktů vpředu činí 1 401 mm a vzadu 1 386 mm. Do předních dveří lze umístit lahve o objemu až 

1,5 l, výplně zadních dveří nabízí místo pro lahve o objemu 0,5 l.  

 

Jeden z největších zavazadlových prostorů v segmentu malých vozů 

Interiér vozu ŠKODA FABIA je velmi variabilní i díky velkoryse prostornému zavazadlovému 

prostoru. Karosářská verze hatchback nabízí základní objem zavazadlového prostoru 330 l. 

Sklopením zadních sedadel v poměru 40:60 lze jeho objem rozšířit až na 1 150 l. Šířka ložné 

plochy 960 mm umožňuje snadné nakládání předmětů. Model ŠKODA FABIA tak nabízí jeden 

z největších zavazadlových prostorů ve svém segmentu.  

 

Model ŠKODA FABIA COMBI nabízí ještě prostornější zavazadlový prostor o objemu od 530 do 

1 395 l. Díky vysoce otevíratelným pátým dveřím, nízké nákladové hraně a šířce ložné plochy 

960 mm lze bez problému uložit i rozměrné předměty. 
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Nové asistenční systémy a technologie: Komfort 
a bezpečnost  
 

› Velká nabídka asistenčních systémů 

› Inovativní technologie známé z vyšších tříd vozů 

› Nabídku asistenčních systémů doplňují systémy Blind Spot Detect, Rear Traffic Alert low 

a asistent dálkových světel Auto Light Assist 

› LED světlomety s funkcí AFS 

 

Nové asistenční systémy zvyšují komfort a bezpečnost vozu ŠKODA FABIA. Na palubě 

malého vozu se nachází inovativní technika, kterou lze najít spíše ve vozech vyšší 

třídy. LED světlomety, které jsou poprvé k dispozici pro vůz ŠKODA FABIA, disponují funkcí 

AFS. Nové asistenční systémy Blind Spot Detect, Rear Traffic Alert a Auto Light Assist ve 

voze ŠKODA FABIA umožňují navíc suverénnější, bezpečnější a pohodlnější jízdu v různých 

dopravních situacích. 

 

Přepracovaný vůz ŠKODA FABIA nabízí rozsáhlou škálu prvků aktivní a pasivní bezpečnosti. 

Součástí standardní výbavy jsou mimo jiné elektronická kontrola stability ESC s ABS, MSR, ASR, 

EDS, HBA, multikolizní brzda, elektronická uzávěrka diferenciálu XDS, příprava pro dvě dětské 

sedačky s bezpečnostními úchyty Isofix na zadních sedadlech, kontrola tlaku v pneumatikách 

a šest airbagů. Na přání jsou k dispozici adaptivní tempomat ACC, couvací kamera, parkovací 

senzory, Front Assist s integrovanou funkcí nouzové brzdy City, rozpoznávání únavy řidiče 

Driver Alert, Easy Light Assist, Light and Rain Assist, Auto Light Assist, Blind Spot Detect, 

Rear Traffic Alert low, omezovač rychlosti a asistent rozjezdu do kopce Hill Hold Control. 

 

Blind Spot Detect 

Na přání dodávaný Blind Spot Detect zvyšuje bezpečnost při jízdě na víceproudých dálnicích a při 

předjíždění. Radarové senzory monitorují dění za vozem a vedle něj. LED kontrolka ve vnějším 

zpětném zrcátku varuje před vozidly, které se rychle blíží zezadu nebo se již nachází v mrtvém 

úhlu. 

 

Rear Traffic Alert low 

Systém Rear Traffic Alert využívá zadní radarové senzory ke sledování prostoru za vozidlem při 

vyjíždění z parkovacího místa nebo z vjezdů. Varovný tón a kontrolka na palubním displeji 

upozorňují na nebezpečí kolize. 

 

Asistent dálkových světel Auto Light Assist 

Auto Light Assist snižuje nebezpečí oslnění ostatních řidičů při jízdě v noci. Jakmile přední kamera 

vozu zaznamená protijedoucí vozidla nebo vozidla jedoucí před ním, přepne systém dálková světla 

automaticky na potkávací. Auto Light Assist je k dispozici také pro halogenové světlomety. 

 

LED světlomety s funkcí AFS 

K výbavě na přání dodávaných LED světlometů, které budou poprvé k dispozici pro vůz 

ŠKODA FABIA, patří i funkce AFS (adaptivní přední světlomety). Adaptivní přední světlomety 

regulují světlomety dle aktuální dopravní situace tak, aby měl řidič ve městě, na okresní silnici, 

na dálnici nebo při špatné viditelnosti vždy optimální osvětlení vozovky.  
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Přední světlomety byly přepracovány. V základní verzi vozu jsou pro potkávací a dálkové světlo 

použity halogenové žárovky H7 bez čočky, které mají vyšší svítivost než vrcholná verze 

halogenových světlometů stávající verze vozu ŠKODA FABIA. Světlo pro denní svícení je tvořeno 

čtyřmi LED diodami. Díky vyspělejší technice vykazuje nové světlo pro denní svícení 

v přepracovaném modelu ŠKODA FABIA vyšší svítivost. Vrcholnou verzi LED světlometů doplňuje 

nová funkce Corner. Při odbočování si vůz do zatáček automaticky nepřisvicuje mlhovým světlem, 

ale LED diodou, která je integrována přímo ve světle. Díky lepšímu umístění všech žárovek je nyní 

pro řidiče snazší také jejich výměna.  

 

Nově zpracované zadní skupinové svítilny používají také LED technologii. Brzdové světlo je 

tvořeno šesti LED diodami. Světlo pro zadní světlomety zajišťuje světlovod, který je napájen dvěma 

LED paprsky ve tvaru písmene C, typickém pro značku ŠKODA. Oba LED paprsky jsou kryté 

speciálním čirým sklem s pískováním, které zaručuje, že světlo působí opticky větší. Struktura 

zadních svítilen byla navíc doplněna o krystalické prvky typické pro značku ŠKODA. Mlhové světlo 

není nově součástí koncového světla, ale nachází se pod ním. 
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Infotainment a konektivita: Propojení vozu 
s chytrým telefonem zvyšuje komfort a požitek 
z jízdy  

 

› Nový infotainment systém Swing Plus s 6,5” displejem 

› Infotainment Online s rozšířenými funkcemi 

› Nové služby Care Connect umožňují vůz zamknout a odemknout  

› Propojení vozu s chytrými telefony a jinými zařízeními pomocí aplikace ŠKODA Connect  

› SmartLink+ umožňuje integrovat standardy Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLinkTM 

a SmartGate 

 

Infotainment systémy vozu ŠKODA FABIA zaujmou skvělou konektivitou a širokou škálou 

funkcí. Ovládají se na kapacitním dotykovém displeji, který nyní nabízí u infotainment 

systému Swing úhlopříčku displeje 6,5”. Kromě toho byla dále rozšířena nabídka digitálních 

služeb ŠKODA Connect. 

 

Přepracovaný vůz ŠKODA FABIA se představuje s ještě větší nabídkou hudebních a infotainment 

systémů. Kromě hudebního systému Blues jsou k dispozici infotainment systémy Swing, 

Swing Plus a Amundsen, který je doplněn navigačním systémem. Swing Plus nabízí v porovnání 

s infotainment systémem Swing navíc Bluetooth konektivitu a rozhraní SmartLink+. 

 

ŠKODA Connect: Více infotainmentu, více podpory řidiči 

Rozsáhlé mobilní online služby ŠKODA Connect se dělí na oblast služeb Infotainment Online 

a Care Connect. Skvěle tak doplňují nabídku infotainment systémů. Služby Care Connect pomáhají 

řidiči v mnoha situacích a jsou k dispozici pro infotainment systémy Swing, Swing Plus 

a Amundsen. Rychlou pomoc přináší na přání dostupný Emergency Call. Tísňové volání se aktivuje 

automaticky, jakmile zasáhne některý ze zádržných systémů, například airbag. Lze ho spustit 

i manuálně. Proaktivní servisní služba umožňuje z vozu sjednat termín servisní prohlídky. 

Infotainment systém Amundsen navíc umožňuje využití služeb Infotainment Online. Novinkou v 

nabídce vozu ŠKODA FABIA je služba Dopravní informace online, která informuje řidiče v reálném 

čase o dopravních zácpách a váznoucí dopravě.  

 

Aplikace ŠKODA Connect umožňuje na dálku zjistit, zda jsou okna a dveře vozu zavřená. Také 

podá informaci o aktuálním počtu najetých kilometrů, o aktuálním stavu paliva v nádrži nebo 

zbývajícím dojezdu na palivo v nádrži (funkce vzdáleného přístupu k vozu Remote Access). Nová 

funkce Remote Lock/Unlock umožňuje na dálku vůz zamknout a odemknout. Pomocí aplikace v 

počítači nebo chytrém telefonu je možné zaslat přímo do infotainment systému cíle cesty.  

 

Pro model FABIA nová funkce Media Command umožňuje nejen cestujícím na zadních sedadlech 

obsluhovat přehrávání audio nebo video souborů až na dvou tabletech propojených s infotainment 

systémem Amundsen pomocí aplikace ŠKODA Media Command a Wi-Fi hotspotu. 
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Široké spektrum funkcí infotainmentu díky rozhraní SmartLink+ 

Díky moderní technologii SmartLink+ se z vozu ŠKODA FABIA stává všestranný centrální bod 

infotainment funkcí. SmartLink+ přináší standardy Apple CarPlay, Android Auto, MirrorLink™ 

a SmartGate. Po připojení vhodného chytrého telefonu a spuštění aplikace je možné využívat velký 

výběr různých služeb infotainmentu. 
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Simply Clever: Ještě více praktických prvků 
určených pro pracovní den a volný čas 
 

› Dva USB konektory pro cestující na zadních sedadlech 

› Oboustranný koberec v zavazadlovém prostoru  

› Odnímatelná LED svítilna v zavazadlovém prostoru karosářské verze kombi 

 
Praktické prvky, které zvyšují pohodlí a funkčnost v pracovním dni, jsou pro značku 
ŠKODA typické a nesmí tedy chybět ani ve voze ŠKODA FABIA. Rozšířena je nyní opět 
nabídka Simply Clever prvků.  

 
Na přání jsou pro cestující na zadních sedadlech vozu ŠKODA FABIA k dispozici dva USB 

konektory. Cestující tak mohou například nabíjet své chytré telefony a jiné přístroje.  

 

Zavazadlový prostor vozu ŠKODA FABIA má nyní oboustranný koberec. Mezi Simply Clever prvky 

ve voze ŠKODA FABIA COMBI patří i odnímatelná LED kapesní svítilna. Nachází se v boční 

přihrádce zavazadlového prostoru a její baterie se automaticky nabíjí během jízdy. 

 

Níže uvedená tabulka poskytuje přehled o řadě dalších Simply Clever prvků, které se nachází 

ve vozech ŠKODA FABIA a ŠKODA FABIA COMBI: 

 

ŠKODA FABIA | Vybrané Simply Clever prvky 

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

Držák reflexní vesty ve dveřích řidiče ✓ 

Držák lahví o objemu 1,5 l v předních dveřích 

a držák lahví o objemu 0,5 l v zadních dveřích 

✓ 

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

Zakrytí zavazadlového prostoru ✓ 

Síťové kapsy na vnitřní straně opěradel předních sedadel ■ 

Háčky na tašky v zavazadlovém prostoru ■ 

Držák na deštník pod sedadlem spolujezdce (včetně deštníku) ■ 

Odpadkový koš ve výplni dveří □ 

Držák na multimediální přístroje □ 

Technologie SmartLink+ k využívání aplikací chytrého telefonu □ 

Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru (ŠKODA FABIA COMBI) □ 

Síťový program pro zavazadlový prostor se dvěma sítěmi (ŠKODA FABIA) □ 

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

Dělící síť (ŠKODA FABIA COMBI) □ 

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

Dva USB konektory pro cestující na zadních sedadlech □ 

Oboustranný koberec do zavazadlového prostoru □ 

✓ Standardní výbava od výbavového stupně Active  

■ Standardní výbava od výbavového stupně Ambition 

□ Na přání 
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

 

Silke Rosskothen   Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 326 811 731  T +420 326 811 776 

silke.rosskothen@skoda-auto.cz   pavel.jina@skoda-auto.cz 
 
 
 

ŠKODA Media Services 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download the ŠKODA Media Services App 

 

 

Follow us!  #Skoda 

 

 Facebook  YouTube  Instagram  Twitter 

 

 
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. 
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