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Nová ŠKODA FABIA je větší, úspornější a bezpečnější 
 

› Čtvrtá generace oblíbeného vozu FABIA je poprvé postavena na modulární platformě 

MQB A0 koncernu Volkswagen 

› Největší vnitřní prostor ve své třídě; objem zavazadlového prostoru se zvětšil o 50 l 

› Emocionální vzhled, moderní infotainment a nové Simply Clever prvky 

 

Mladá Boleslav, 4. května 2021 – 22 let od premiéry prvního modelu FABIA uvádí společnost 

ŠKODA AUTO na trh čtvrtou generaci tohoto oblíbeného vozu. Ten je poprvé postaven na 

modulární platformě MQB A0 koncernu Volkswagen a nabízí nejvelkorysejší prostor ve své 

třídě, vyšší komfort a mnoho nových asistenčních systémů. Nová FABIA se také může 

pochlubit tradičními přednostmi vozů ŠKODA, mezi které patří přesvědčivý poměr ceny 

a užitné hodnoty, vysoká funkčnost a mnoho Simply Clever prvků. 

 

Thomas Schäfer, předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO, říká: „FABIA je nedílnou 

součástí našeho portfolia již více než dvacet let. Ztělesňuje také ústřední hodnoty značky ŠKODA. 

Čtvrtá generace má všechny předpoklady k tomu, aby pokračovala v úspěchu předchozích modelů. 

Nabízí vice místa než konkurenční vozy, skvělé možnosti konektivity, nové asistenční systémy 

a emocionální vzhled. Zkrátka vše, co řidič potřebuje – a ještě něco navíc.” 

ŠKODA FABIA je poprvé postavena na modulární platformě MQB A0 koncernu Volkswagen, která 

umožňuje vytvořit větší vnitřní prostor. FABIA značně narostla a délkou 4 108 mm poprvé 

překonává hranici čtyř metrů. Objem zavazadlového prostoru, který byl i doteď největší ve své třídě, 

se zvětšil o dalších 50 l z 330 l na 380 l. Díky platformě MQB A0 je nová FABIA vybavena mnoha 

asistenčními systémy, které dosud nabízely spíše vozy vyšších tříd. Společně s vyšší torzní tuhostí 

karoserie tak FABIA přináší vysokou úroveň aktivní a pasivní bezpečnosti. 

Emocionální vzhled, nejlepší aerodynamika ve své třídě a dojezd vice než 900 km 

Nová FABIA zaujme emocionálním vzhledem a sebevědomými proporcemi. Sportovní vzhled 

podtrhují ostře řezané přední světlomety a zadní světla s moderní LED technikou, která zdobí 

krystalické prvky. V interiéru s novým designem upoutají pozornost symetrická přístrojová deska se 

samostatně stojící centrální obrazovkou, horizontální dekorační lišty a digitální přístrojový panel 

nabízený na přání. Při uvedení na trh budou k dispozici výbavové stupně Ambition a Style. Později 

je doplní sportovní verze MONTE CARLO. Čtyři benzinové motory aktuální generace Evo koncernu 

Volkswagen pokrývají výkonové spektrum od 59 kW (80 k) do 110 kW (150 k). Díky nejlepší 

aerodynamice ve své třídě dosahuje FABIA součinitele odporu vzduchu cx 0,28. V kombinaci s 50l 

nádrží dostupnou na přání tak její dojezd činí více než 900 km v režimu WLTP. Premiéru ve voze 

ŠKODA má pět nových Simply Clever prvků.   
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Christian Heubner   Martin Preusker 

Vedoucí Komunikace produktu   Tiskový mluvčí Komunikace produktu 

T +420 730 862 420   T +420 604 292 190 

christian.heubner@skoda-auto.cz  martin.preusker2@skoda-auto.cz 

 

 

ŠKODA Media Room 

 

skoda-storyboard.com  

 

 

Download  

the ŠKODA Media Room 

app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro aktuální informace nás sledujte na: https://twitter.com/skodaautonews. 

Veškeré informace k novému vozu ŠKODA FABIA získáte pod hashtagem 

#SkodaFabia. 

 
ŠKODA AUTO 
  
› se v rámci programu „NEXT LEVEL ŠKODA“ zaměřuje na tři priority: rozšíření modelového portfolia směrem k vstupním 

segmentům, působení na nových trzích pro další růst ve velkoobjemovém segmentu a konkrétní pokroky v oblasti 
ekologie a diverzity.  

› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: CITIGOe
 iV, FABIA, RAPID, SCALA, 

OCTAVIA, SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ a ENYAQ iV. 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů. 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho 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 a v Indii, většinou prostřednictvím 

koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem.  
› zaměstnává celosvětově zhruba 42.000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích.  
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