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Interiér: Intuitivní ovládání, svěží vzhled 
 

› Interiér čtvrté generace vozu FABIA nabízí ještě více místa a zdobí jej velká centrální 

obrazovka i svěží barvy 

› Nápis FABIA po stranách obložení přístrojového štítu a kulaté boční výdechy ventilace 

› Komfortní prvky známé z vozů vyšší třídy jako například vyhřívané čelní sklo a vyhřívaný 

volant 

 

Mladá Boleslav, 16. srpna 2021 – Interiér nového vozu FABIA kombinuje emocionální vzhled 

a ergonomické vlastnosti. Zároveň nabízí více místa a vyšší úroveň komfortu. V souladu 

s konceptem současných vozů ŠKODA zdobí interiér samostatně stojící obrazovka 

infotainmentu o velikosti až 9,2" a svěží barvy. Novými prvky jsou velké kulaté boční 

výdechy ventilace a velký nápis FABIA po stranách obložení přístrojového štítu. Premiéru 

slaví také komfortní prvky známé spíše z vozů vyšší třídy jako například vyhřívané čelní sklo 

a vyhřívaný volant. Při uvedení na trh bude ŠKODA FABIA k dispozici ve dvou výbavových 

stupních. 

 

Kateřina Vránová, vedoucí oddělení Colour & Trim ve ŠKODA Design, říká: „V nové generaci 

modelu FABIA je použit současný koncept interiéru vozů ŠKODA se samostatně stojící centrální 

obrazovkou a symetrickou přístrojovou deskou. Spodní část přístrojové desky je čalouněna látkou 

a zdobena kontrastním švem, což vytváří příjemnou domácí atmosféru. Vysokou kvalitu a svěží 

vzhled interiéru podtrhují barevné dekorační prvky, ambientní osvětlení a chromované prvky. 

Šíři interiéru umocňují horizontální dekorační lišty, což dále zvyšuje pocit prostornosti.“ 

 

Čtvrtá generace vozu FABIA, která bude při uvedení na trh k dispozici ve výbavových stupních 

Ambition a Style, obohacuje interiér současných vozů ŠKODA o nové prvky. Pozornost upoutají 

symetrická přístrojová deska, jejíž spodní část kopíruje tvar masky chladiče, a také velké kulaté 

boční výdechy ventilace s chromovaným rámečkem či nové chromované vnitřní kliky dveří. Přední 

část přístrojové desky je čalouněna látkou s kontrastními švy. Novým prvkem je velký nápis FABIA 

po stranách obložení přístrojového štítu. 

 

FABIA nabízí poprvé komfortní prvky známé spíše z vozů vyšší třídy 

FABIA poprvé nabízí několik komfortních prvků, které byly dosud vyhrazeny především vozům 

vyšších tříd. Patří mezi ně například vyhřívané čelní sklo, které zaručuje dobrý výhled a vysokou 

úroveň bezpečnosti v zimních měsících, a vyhřívaný dvouramenný kožený volant. Tříramenný 

sportovní multifunkční volant s pádly pro vozidla vybavená převodovkou DSG je nabízen na přání. 

Čtvrtá generace modelu FABIA nabízí poprvé dvouzónovou klimatizaci Climatronic a výdechy 

ventilace na zadní straně středové konzoly pro klimatizaci zadních sedadel. Dvouzónová 

klimatizace Climatronic, která je dostupná na přání, umožňuje nastavit teplotu zvlášť pro pravou 

a levou stranu interiéru pomocí dvou otočných tlačítek na středové konzole. Všechny funkce lze 

snadno ovládat pouhými osmi tlačítky. 

 

Nové barvy, ambientní LED osvětlení 

Kontrastní švy a dekorační prvky v měděné a šedé barvě přináší do interiéru modelu FABIA nové 

barvy. Nové ambientní LED osvětlení, které je standardně součástí výbavového stupně Style, 

osvětluje dekorační lištu na přístrojové desce červenou a bílou barvou. Součástí ambientního 
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osvětlení je také LED osvětlení středové konzoly vpředu, vnitřních klik předních dveří a LED čtecí 

lampičky vpředu a vzadu. Sedadla, která jsou poprvé nabízena s nastavitelnou bederní opěrou, 

jsou ve výbavovém stupni Ambition potažena šedou látku s šedými kontrastními švy. Verze Style 

má sedadla potažená šedou a černou látkou. 

 

Velkorysý prostor pro cestující a odkládací prostory s celkovým objemem více než 100 l 

Nová ŠKODA FABIA přináší díky rozvoru zvětšenému o 94 mm oproti předchozímu modelu ještě 

více místa především pro cestující na zadních sedadlech. Rozvorem 2 564 m překonává FABIA 

dokonce první generaci modelu OCTAVIA z roku 1996. V interiéru vozu FABIA se nachází 

16 odkládacích schránek s celkovým objemem 108 l. Jednou z nich je zadní sklopná loketní opěrka 

s dvojitým držákem nápojů. 

 

 

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 novém desetiletí úspěšně řídí strategií „NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030“; 
› usiluje o to, aby se do roku 2030 pomocí atraktivních nabídek ve vstupních segmentech a dalších modelů s 

elektrickým pohonem zařadila mezi pět nejprodávanějších značek v Evropě;  
› směřuje na pozici nejúspěšnější evropské značky v Indii, Rusku a severní Africe; 
› v současnosti nabízí zákazníkům 10 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV a KUSHAQ; 
› v roce 2020 dodala zákazníkům celosvětově více než jeden milion vozů; 
› je už 30 let součástí koncernu Volkswagen, jednoho z globálně nejúspěšnějších automobilových výrobců;  
› v koncernovém svazku samostatně vyvíjí a vyrábí vedle vozů také komponenty jako motory a převodovky; 
› provozuje tři výrobní závody v České republice; vyrábí v Číně, v Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou 

prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem; 
› zaměstnává celosvětově přes 43 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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