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Simply Clever: Nová FABIA nabízí pět zcela nových prvků 
 

› Pět zcela nových Simply Clever prvků zajišťuje pořádek v interiéru a zavazadlovém 

prostoru 

› Osm Simply Clever prvků převzala FABIA z ostatních modelů ŠKODA 

› Nová ŠKODA FABIA nabízí celkem 43 Simply Clever prvků, tedy více než kdy předtím 

 

Mladá Boleslav, 4. května 2021 – Čtvrtá generace vozu FABIA pokračuje v tradici Simply 

Clever prvků typických pro značku ŠKODA. V nabídce je pět zcela nových Simply Clever 

prvků a osm prvků, které tento model poprvé přebírá od větších sourozenců. V závislosti 

na dané výbavě nabízí nová FABIA až 43 praktických prvků, které ulehčují každodenní 

používání vozu – více než kdy dříve. Nabídka sahá od klasických prvků značky ŠKODA, jako 

například škrabky na led ve víčku palivové nádrže s měřítkem pro kontrolu výšky dezénu 

pneumatik, držáku parkovacích lístků na A sloupku nebo deštníku ve dveřích řidiče, až po 

zcela nové prvky, které s minimálním úsilím udržují pořádek v interiéru a v zavazadlovém 

prostoru.  

 

Již mnoho let ulehčuje ŠKODA AUTO svým zákazníkům každodenní cestování stále novými, 

promyšlenými Simply Clever prvky. Nová FABIA nabízí hned pět takových, které se ve vozech 

ŠKODA objevují poprvé. O pořádek v interiéru se starají v odkládací schránce ve středové konzole 

nový upevňovací klip pro kreditní kartu nebo parkovací lístek a gumička sloužící jako držák tužky. 

Více flexibility přináší odnímatelný držák nápojů mezi předními sedadly. Stejně tak odkládací 

schránka u středového tunelu nabízí i cestujícím vzadu odkládací prostor pro drobnosti. Schránka 

se umístí mezi středovou konzolu a zadní sedadla a sama se přichytí. Oba tyto prvky jsou dostupné 

na přání ve výbavovém stupni Ambition a standardně ve verzi Style. Na přání dostupná je rovněž 

pružná odkládací schránka. Nachází se na boční straně zavazadlového prostoru a v případě 

potřeby ji lze roztáhnout pro uchycení předmětů v zavazadlovém prostoru. Dalším prvkem je 

sluneční clona, která se nabízí jako příslušenství pro panoramatickou střechu dostupnou na přání. 

Pokud není potřeba, lze ji složit na třetinu a uložit pod kryt zavazadlového prostoru. 

 

Odkládací kapsy na mobilní telefony, USB-C konektor ve vnitřním zpětném zrcátku 

Nová FABIA poprvé nabízí několik Simply Clever prvků známých z ostatních modelů značky 

ŠKODA. Multifunkční kapsa, která je zavěšena pod krytem zavazadlového prostoru, přemění jinak 

nevyužívaný prostor na místo k odkládání kabátů nebo bund. Maximální nosnost kapsy je 3,5 kg. 

Jedním z prvků známých z modelů OCTAVIA a ENYAQ iV jsou dobře dostupné odkládací kapsy 

na mobilní telefony na zadní straně opěradel předních sedadel. Novým prvkem ve voze FABIA je 

sklopné opěradlo sedadla spolujezdce a také na přání dodávaný USB-C konektor ve vnitřním 

zpětném zrcátku, kterým lze například napájet palubní kameru, aniž by kabel narušoval výhled 

řidiče.   
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Přehled nových Simply Clever prvků vozu FABIA:  

Sklopné opěradlo sedadla spolujezdce 

Dvě odkládací kapsy na mobilní telefony na zadní straně opěradel předních sedadel  

Multifunkční kapsa  

USB-C konektor ve vnitřním zpětném zrcátku  

Skládací pružná odkládací schránka v zavazadlovém prostoru*  

Zadní čtecí lampička ovládaná z předních sedadel  

Odnímatelný držák nápojů*  

Phone Box s bezdrátovým nabíjením 

Držák karet a tužek v odkládací schránce před řadicí pákou*  

Držák karet a mincí ve víku odkládací schránky před spolujezdcem  

Odkládací schránka umístěná v tunelu před zadními sedadly, včetně držáku nápojů* 

Odnímatelná sluneční clona pro panoramatickou střechu* 

Ochranný kryt nákladové hrany  

 

* zcela nový prvek ve voze ŠKODA 

 

 

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 
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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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