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ŠKODA FABIA míří na český trh v nové generaci, doporučené  
prodejní ceny začínají na částce 329 900 Kč 
 

› Čtvrtá generace modelu FABIA vstupuje na český trh, všichni autorizovaní partneři značky ŠKODA začali 

přijímat objednávky 

› Nová platforma: větší, úspornější a bezpečnější – FABIA dostala vylepšené motory a výrazně obohacenou 

výbavu se zaměřením na bezpečnost 

› Uvedení na trh je plánováno na konci léta, první vozy budou k vidění na českých silnicích na podzim 

› Základní stupeň Ambition přináší bohatou výbavu ve standardu, v budoucnosti přibude i atraktivní 

provedení Monte Carlo 

› Souběžně s novou generací hatchbacku zůstává v prodeji dosavadní kombi Tour 

 

Mladá Boleslav, 4. května 2021 – Autorizovaní partneři značky ŠKODA na českém trhu přijímají objednávky 

na nový model FABIA. Čtvrtá generace jedné z klíčových modelových řad mladoboleslavské automobilky 

přichází do prodeje jako pětidveřový hatchback s bohatou standardní výbavou za ceny od 329 900 Kč včetně 

DPH. Od začátku je k dostání ve dvou výbavových stupních s trojicí zážehových agregátů, jejichž výkonové 

spektrum sahá od 59 kW (80 k) do 81 kW (110 k). Od podzimu bude možné objednávat i vozy s motorem 

1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 k). 

 

Čtvrtá generace modelu FABIA využívá platformu MQB-A0, díky které oproti předchůdci výrazně vyrostla. „Soudě 

podle prvních ohlasů se nová FABIA líbí a pozitivně vyznívá také hodnocení odborné veřejnosti. Nová generace 

představuje ve všech směrech mnohem dospělejší auto. Vyrostla v prostoru pro posádku i pro zavazadla, chlubí 

se zlepšením jízdních vlastností, zároveň je úspornější a patří mezi elitu třídy v bezpečnosti. Věřím, že i zákazníci 

vyzrálejší vůz ŠKODA FABIA docení,“ říká Jiří Maláček, vedoucí obchodní organizace ŠKODA AUTO Česká 

republika. Nová FABIA je větším a dospělejším vozem, ale díky použití prvků z vysokopevnostní oceli se 

konstruktérům podařilo udržet její hmotnost na hodnotách předchůdce a nová generace patří k nejbezpečnějším 

vozům svého segmentu. Nadstandardně široká je také nabídka bezpečnostních a asistenčních systémů, z nichž 

většina je už v základní výbavě. Nová FABIA může být vybavena až 9 airbagy (ve standardní výbavě jich je 6) 

a poprvé má na všech sedadlech úchyty ISOFIX i Top Tether pro dětské sedačky. Všechny specifikace mají 

standardně asistent udržování jízdního pruhu a asistent rozpoznání únavy řidiče, Front Assist, nastavitelný omezovač 

rychlosti, přední mlhová světla nebo tísňové volání eCall.  

 

U nových motorů EVO došlo k dalšímu snížení spotřeby paliva. Zatímco předchozí model FABIA 1,0 TSI/70 kW 

vykazoval kombinovanou spotřebu 5,7 l/100 km a průměrné emise 130 g CO2 na 100 km, u nastupující generace 

klesla u agregátu 1,0 TSI/70 kW spotřeba na 5,1 l/100 km a emise do rozmezí 113 a 128 g CO2 na 100 km. 

 

Na tuzemském trhu bude základní specifikací bohatě vybavená úroveň Ambition. Už základní výbava obsahuje prvky, 

které zákazníci objednávali nejčastěji - vozy mají ve standardu například LED hlavní světlomety, přední mlhovky, 

dekorační fólie na B-sloupcích, MaxiDot, SmartLink, Bluetooth, asistent udržování jízdního pruhu, asistent rozpoznání 

únavy, nastavitelný omezovač rychlosti, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, manuální klimatizaci, elektrické 

ovládání předních oken i vyhřívaných zrcátek, výškově nastavitelné sedadlo řidiče i spolujezdce, tónovaná skla 

či 6,5 palcový infotainment Swing s digitálním radiopříjmem a 4 reproduktory. Doporučené prodejní ceny startují 

na částce 329 900 Kč včetně DPH. 

 

Vyšší provedení Style přidává třeba litá kola, malý kožený paket včetně multifunkčního volantu, ambientní osvětlení, 

chrompaket, vkládané koberečky vpředu i vzadu, asistent rozjezdu do kopce, světelný a dešťový senzor, zadní 
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parkovací senzory, elektrické ovládání zadních oken, loketní opěrku Jumbo box, tempomat s omezovačem rychlosti, 

startování tlačítkem, vyhřívaná přední sedadla i trysky ostřikovačů nebo 8 palcový infotainment Bolero 

s 6 reproduktory. V tomto případě byla startovací cena stanovena na 359 900 Kč. Tradiční a oblíbená specifikace 

Monte Carlo dorazí v průběhu roku 2022. 

 

Souběžně s novou generací hatchbacku pokračuje prodej dosavadního kombi pod označením Tour. To je vybaveno 

motorem 1,0 TSI o výkonu 70 kW a volitelně buď pětistupňovou manuální převodovkou, nebo sedmistupňovým 

ústrojím DSG. Doporučené prodejní ceny začínají stejně jako u nového hatchbacku na částce 329 900 Kč včetně 

DPH. 

 

 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera       Pavel Jína 

Vedoucí Komunikace podniku a Interní komunikace   Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO Česká republika 

T +420 326 811 773      T +420 326 811 776 

tomas.kotera@skoda-auto.cz    pavel.jina@skoda-auto.cz 

 

 /skodacz  /skoda.cz  /skodacr  /SKODACeskarepublika 

  

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: CITIGOeiV, 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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