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ŠKODA zveřejnila designové skici exteriéru nového modelu 
FABIA 
 
› Čtvrtá generace oblíbeného modelu bude výrazně větší a emocionálnější 
› Přední světlomety a zadní svítilny jsou highlightem po vizuální i technické stránce 
› Světová premiéra nového modelu ŠKODA FABIA proběhne v květnu 
 
Mladá Boleslav, 22. dubna 2021 – ŠKODA AUTO zveřejněním prvních oficiálních designových 
skic vzbuzuje očekávání nadcházející čtvrté generace modelu FABIA. Oblíbený malý vůz české 
automobilky bude výrazně větší, dynamičtější a emocionálnější než jeho úspěšní předchůdci. 
Přechod na modulární platformu MQB-A0 koncernu Volkswagen přináší nové možnosti v 
uspořádání prostoru a vytváří ještě více místa pro cestující a zavazadla. Mezi další highlighty 
patří ostře tvarované přední světlomety a zadní svítilny s LED technologií. Světová premiéra 
nového modelu ŠKODA FABIA proběhne v květnu. 
 
První dvě designové skici ukazují čisté, moderní a dynamicky vypracované linie nového modelu 
ŠKODA FABIA. Čtvrtá generace bude o 111 milimetrů delší a o 48 milimetrů širší než její předchůdce. 
Nová FABIA bude vůbec poprvé postavena na modulární platformě MQB-A0 koncernu Volkswagen. 
Kromě ještě většího prostoru pro cestující se tak o dalších 50 litrů zvětší i zavazadlový prostor. Šikmý 
pohled na přední část odhaluje úzké přední světlomety a širokou masku chladiče, která je typická pro 
designový jazyk značky ŠKODA. Díky chromovanému rámečku a černým lamelám působí nová FABIA 
sportovně elegantním dojmem. Robustní vzhled navíc umocňují velká kola.   
 
Protáhlý střešní spoiler s bočními finlety zajišťuje společně s aerodynamicky optimalizovanými 
vnějšími zpětnými zrcátky a aktivní žaluzií chladiče umístěné ve spodním otvoru pro přívod vzduchu 
na předním nárazníku vynikající aerodynamiku.  
 
Zbývající skici podávají bližší představu o moderních světlech nového modelu ŠKODA FABIA. V ostře 
řezaných předních Full LED světlometech, které sahají až k masce chladiče, připomínají LED moduly 
ledové kvádry. Zřetelný je i modul denního svícení ve tvaru písmene L. Typické krystalické prvky 
značky ŠKODA se nacházejí také ve struktuře úzkých zadních světel, která budou k dispozici i 
v Top LED verzi. 
 
ŠKODA FABIA je od svého uvedení na trh v roce 1999 jedním z nejprodávanějších vozů ve své třídě.  
První generace, která byla v roce 2000 uvedena na trh také jako COMBI, dosáhla za přibližně osm let 
počtu 1,79 milionu vyrobených vozů, zatímco druhá generace, představená na autosalonu v Ženevě v 
roce 2007, si našla celkem 1 704 000 zákazníků. Třetí generace, uvedená na trh v roce 2014, 
navázala na dřívější úspěchy a v roce 2019 se stala za modelem OCTAVIA druhým nejprodávanějším 
modelem značky ŠKODA. Celkový počet přes 4,5 milionů vyrobených vozů FABIA k dnešnímu dni 
překonává pouze model OCTAVIA. 
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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 
 
 
Fotografie k tématu: 
 

 

ŠKODA zveřejnila designové skici exteriéru nového 
modelu FABIA 
Tato skica ukazuje úzké přední světlomety nového modelu 
FABIA a širokou masku chladiče s chromovaným 
rámečkem a černými lamelami. Robustní vzhled umocňují 
velká kola.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA zveřejnila designové skici exteriéru nového 
modelu FABIA 
Protáhlý střešní spoiler s bočními finlety zajišťuje společně 
s aerodynamicky optimalizovanými vnějšími zpětnými 
zrcátky a aktivní žaluzií chladiče umístěné ve spodním 
otvoru pro přívod vzduchu na předním nárazníku vynikající 
aerodynamiku.  
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA zveřejnila designové skici exteriéru nového 
modelu FABIA 
V ostře řezaných předních Full LED světlometech, které 
sahají až k masce chladiče, připomínají LED moduly ledové 
kvádry. Zřetelný je i modul denního svícení ve tvaru 
písmene L. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
 

 

ŠKODA zveřejnila designové skici exteriéru nového 
modelu FABIA 
Typické krystalické prvky značky ŠKODA se nacházejí také 
ve struktuře úzkých zadních světel, která budou k dispozici 
i v Top LED verzi. 
 
Download                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
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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. 


