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První náhled interiéru nového modelu ŠKODA FABIA 
 

› Čtvrtá generace malého vozu dále rozvíjí nový koncept interiéru značky ŠKODA 

› Ještě větší prostor, svěží barvy a technologie z modelů vyšších tříd 

› Nová ŠKODA FABIA bude mít světovou premiéru na začátku května 

 

Mladá Boleslav, 29. dubna 2021 – ŠKODA AUTO odhaluje další detaily o novém modelu FABIA a oficiální 

designovou skicou přináší první představu o interiéru čtvrté generace tohoto automobilu. Interiér oblíbeného 

malého vozu, který je postaven na modulární platformě MQB-A0 koncernu Volkswagen, nabízí ještě více 

místa, lepší pocit prostornosti a svěží barvy. Součástí jsou i technologie z modelů vyšších tříd. Česká 

automobilka novými designovými akcenty dále rozvíjí interiérový koncept, který byl již použit u čtvrté 

generace modelu OCTAVIA. Nová ŠKODA FABIA bude mít světovou premiéru na začátku května. 

 

Nová čtvrtá generace modelu ŠKODA FABIA je poprvé postavena na modulární platformě MQB-A0 koncernu 

Volkswagen, a je tak delší i širší než její předchůdce. Větší interiér poskytuje cestujícím ještě lepší pocit prostornosti. 

Symetricky strukturovaná přístrojová deska se samostatně umístěnou centrální obrazovkou infotainmentu a barevnou 

dekorační lištou zdůrazňují šířku interiéru. Charakteristická linie pod centrální obrazovkou kopíruje motiv masky 

chladiče ŠKODA. Nový design umocňují velké kulaté boční výdechy ventilace, stejně jako barevné prvky středové 

konzole a vnitřní kliky předních dveří a nově navržené chromované rukojeti dveří. Jedna z designových skic také 

odhaluje výrazný nápis FABIA na boční straně přístrojové desky. 

 

Velká dotyková obrazovka jako centrální prvek 

Velká samostatně stojící centrální obrazovka umocňuje vizuální dojem z interiéru nového modelu ŠKODA FABIA. 

Moderní infotainment systém a další funkce vozidla tak lze pohodlně ovládat pomocí dotykového displeje. Designová 

skica také ukazuje individuálně konfigurovatelný digitální přístrojový panel, který je již známý z větších modelů značky 

ŠKODA a je nyní poprvé k dispozici na přání i pro model FABIA. Světová premiéra čtvrté generace modelu FABIA se 

uskuteční na začátku května. 
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Nové logo vozu FABIA 

Logo nové čtvrté generace vozu FABIA. 
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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. 
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