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ŠKODA FABIA Monte Carlo vstupuje do prodeje s 
bohatou výbavou 
 

› Nový model FABIA ve vrcholném provedení Monte Carlo lze objednat u českých 

autorizovaných prodejců, jeho doporučená prodejní cena začíná na částce 444 900 Kč 

včetně DPH 

› Nejlépe vybavená FABIA všech dob: vyčerpávající seznam standardní výbavy a široká 

škála motorizací na výběr 

› Atraktivní nabídka od ŠKODA Financial Services – financování s měsíční splátkou již od 

6 377 Kč s DPH* 

 

Mladá Boleslav, 21. února 2022 – ŠKODA FABIA se vrátila na pozici nejprodávanějšího 

modelu českého trhu. Aby své postavení dále upevnila, přichází se třetím výbavovým 

stupněm. Nejvyšší specifikace, tradičně pojmenovaná Monte Carlo, přináší oproti 

provedením Ambition a Style nejen optické změny, ale hlavně rozsáhlou standardní výbavu. 

České zastoupení mladoboleslavské automobilky dnes zveřejnilo ceníky této varianty a 

zpřístupnilo zákazníkům modelový konfigurátor. 

 

Nová ŠKODA FABIA Monte Carlo přichází do prodeje s obsáhlou sériovou výbavou. Ještě nikdy 

nenabídl tento model tolik jako současná generace a tato lifestylová varianta. „Nová FABIA 

Monte Carlo se od specifikací Ambition a Style odlišuje ještě atraktivnějším designem a k němu 

přidává doslova vyčerpávající výbavu. Dali jsme si záležet na tom, aby zákazník nemusel za nic 

důležitého připlácet. Čeští zákazníci dlouhodobě vyhledávají dobře vybavené modely a my věříme, 

že jim touto verzí vycházíme vstříc,“ říká vedoucí prodeje ŠKODA AUTO Česká republika 

Jan Pícha. 

 

I pokud jde o výbavu, stanovuje vrcholné provedení modelové řady FABIA ve své třídě měřítka. Ve 

standardu jsou mimo jiné 16palcová litá kola s černým lakováním, sportovní sedadla, karbonový 

dekor, Bi-LED přední světlomety s přisvěcováním do zatáček, parkovací senzory vpředu i vzadu, 

bezklíčové zamykání a startování KESSY, USB-C ve vnitřním zpětném zrcátku, dvouzónová 

klimatizace Climatronic a mnoho dalších položek. Kromě řady jiných designových detailů stojí za 

zmínku tzv. Color Concept, který kombinuje černé lakování střechy, A-sloupků a vnějších zpětných 

zrcátek s pěti barvami karoserie. Nejvyšší výbavový stupeň charakterizuje také škála výkonných 

turbomotorů. Zákazníci mohou volit mezi dvěma variantami litrového agregátu 1,0 TSI s výkonem 

buď 70 kW, nebo 81 kW. Zatímco první verze je vždy spojena s pětistupňovou manuální 

převodovkou, u druhé si lze vybrat šestistupňovou manuální převodovku nebo sedmistupňové 

dvouspojkové ústrojí DSG. Vrchol pak představuje motorizace 1,5 TSI s převodovkou DSG, která 

díky výkonu 110 kW zcela naplňuje sportovní ambice nového vozu ŠKODA FABIA Monte Carlo. 

 

Mezigenerační cenový rozdíl je plně kompenzován dodatečnou standardní výbavou. Předchozí 

FABIA Monte Carlo totiž neměla v ceně světelný a dešťový senzor s automatickým stmíváním 

vnitřního zpětného zrcátka, vyhřívaná přední sedadla a trysky ostřikovačů, asistent rozjezdu do 

kopce, asistent udržování v jízdním pruhu, Smartlink, ambientní osvětlení, eCall a službu proaktivní 

servis na 10 let, KESSY, parkovací senzory vpředu ani Color Concept poprvé zahrnující také 

metalické barvy karoserie. Pokud bychom všechny tyto položky nacenili zvlášť, dostali bychom se 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-auto.cz/nabidka/ceniky-katalogy
https://cc.skoda-auto.com/cze/cs-CZ/trimline-scenic?activePage=trimlines&color=K11Z&configurationId=&extraEquipments=&id=CZE%3Bskoda%3B2022%3BPJ37M4%3B0%3BGWC1WC1%5CGYO1YO1%3Bmda20220221065842%3Bcs-CZ%3B%3B60004%3B60004&interior=NV&modifiedPages=&snapshotVersion=5556b8e2-d797-42b0-8c01-ce42561c88c9&trimline=PJ7%7CMonte%20Carlo6000460004&visitedPages=
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na hodnotu více než 64 000 Kč. Nová FABIA Monte Carlo tak představuje ještě výhodnější nabídku 

než její předchůdkyně a je o 38 % výhodnější než stejně vybavená FABIA Style. 

 

 
 

Také pro tento model připravila ŠKODA Financial Services atraktivní nabídky financování. 

Prostřednictvím operativního leasingu ŠKODA Bez starostí může měsíční splátka začínat už na 7 

404 Kč s DPH**. K dispozici je i úvěr ŠKODA Chytře, kde při 20% akontaci a délce úvěru 36 

měsíců činí měsíční splátka úvěru včetně pojištění 6 377 Kč s DPH*. Pro soukromé zákazníky je 

rovněž připraven za zvýhodněnou cenu 3 990 Kč s DPH paket Mobilita Plus, který k základní 

záruce mobility přidává pomoc i v případech, které mohou nastat kdykoliv při každodenním provozu 

vozidla (např. defekt pneumatiky, vybití baterie, záměna paliva nebo ztráta klíčů). Součástí balíčku 

je i prodloužená záruka na 5 let nebo 100 000 km podle toho, co nastane dříve. 

 

 
* Vzorový příklad úvěru na vůz ŠKODA FABIA Monte Carlo 1.0 TSI 70 kW v ceně 444 900 Kč, při financování se ŠKODA 
Financial Services v ceně 444 900 Kč, splátka předem 88 980 Kč (20 %), výše úvěru 355 920 Kč, poplatky za uzavření a vedení 
smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 418 325 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 452 021 Kč, RPSN vč. pojištění 11,426 
%, délka úvěru 36 měsíců, poslední nerovnoměrná splátka 222 450 Kč, měsíční splátka úvěru 5 441 Kč, měsíční splátka úvěru 
vč. pojištění 6 377 Kč, úroková sazba p. a. 7,09 %. ŠKODA Pojištění Standard obsahuje havarijní pojištění, povinné ručení (10 
% spoluúčast) s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců) a pojištění skla (limit plnění 10 000 
Kč). Další parametry jsou: věk klienta 50 let a běžné použití vozu. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou 
závazkový vztah. 
 
** Vzorový příklad operativního leasingu na vůz ŠKODA FABIA Monte Carlo 1.0 TSI 70 kW v ceně 444 900 Kč. Doba pronájmu 
48 měsíců a nájezd 15 000 km ročně. Uvedená pravidelná měsíční splátka 6 119 Kč bez DPH; 7 404 Kč s DPH. Ve splátce je 
dále obsaženo povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí s uznáním bonusů za bezeškodný průběh v dosavadních 
pojištěních a pojištění vnějších skel do limitu 10 000 Kč. Tato indikativní nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 
89/2012 Sb, občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o., a druhou stanou závazkový vztah. 
 

 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://cdn.skoda-storyboard.com/2022/02/220221_SKODA-FABIA-Monte-Carlo-cenik-srovnani.pdf
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Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Tomáš Kotera 

Vedoucí Komunikace podniku a Interní 

komunikace 

T +420 326 811 773 

tomas.kotera@skoda-auto.cz 

Pavel Jína 

Tiskový mluvčí ŠKODA AUTO 

Česká republika 

T +420 326 811 776 

pavel.jina@skoda-auto.cz 
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Fotografie k tématu: 

 

 

ŠKODA FABIA Monte Carlo vstupuje do prodeje 

s bohatou výbavou 

Nová FABIA ve vrcholném provedení Monte Carlo se 

právě dostává do českých showroomů. Její 

doporučená prodejní cena začíná na částce 444 900 

Kč včetně DPH. I pokud jde o standardní výbavu, 

přináší vrcholný výbavový stupeň nové generace 

nejprodávanějšího modelu tuzemského trhu do své 

třídy nová měřítka. 

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 
  

 

ŠKODA FABIA Monte Carlo vstupuje do prodeje 

s bohatou výbavou 

Mezigenerační cenový rozdíl je plně kompenzován 

dodatečnou standardní výbavou. Pokud bychom 

všechny položky nacenili zvlášť, dostali bychom se na 

hodnotu více než 64 000 Kč.  

 

Stáhnout                                Zdroj: ŠKODA AUTO 

 

 

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 12 modelových řad osobních automobilů: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA, 

SUPERB, KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV, ENYAQ COUPÉ iV, SLAVIA a KUSHAQ; 
› v roce 2021 dodala zákazníkům celosvětově více než 870 000 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 45 000 pracovníků a je aktivní na více než 100 trzích. 
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