
ŠKODA FABIA
ZBRUSU NOVÁ



NEBOJTE SE 
ODVÁZAT
Stylový doplněk. Městská legenda. Rodinný přítel. Tohle auto může 
mít spoustu různých jmen. Ze všeho nejvíc je ale nová ŠKODA FABIA 
definována osobou, která ji řídí. Tohle auto je svěží, výjimečné  
i odhodlané okouzlit. Doma u chodníku se cítí stejně dobře, jako  
u přehlídkového mola. Řada aerodynamických prvků společně utváří 
jeho odvážný vizuální charakter, zatímco výrazná kola přitahují pohledy 
k jeho nohám. A to jsme ještě nemluvili o živějším motoru, ostřejších 
LED světlech, špičkových bezpečnostních asistentech, řadě systémů 
konektivity a spoustě místa na to, abyste mohli zabalit vše potřebné. 

Užívat si pohodlí a zároveň být sám sebou nikdy nebylo snazší.  
Nová FABIA není jen všestranné městské auto.

Taková je nová ŠKODA FABIA. Sebevědomě svá.



AERO. 
DYNAMICKÁ.

STYL A FUNKČNOST
Dynamická krása a aerodynamické 

tvary se spojují v emocionálním designu 
nového modelu FABIA. Tento kompaktní 

hatchback se sportovním duchem 
odkazuje na sportovní geny značky 

ŠKODA. S aerodynamickým odporem 
již od 0,28 představuje ve své třídě nové 

měřítko. K tomu přispívají jak tvary 
karoserie (například svažující se střecha  

a sklon čelního skla), tak i celá řada prvků, 
jejichž úkolem je omezit aerodynamický 

odpor. S tímto cílem byl také zvolen 
speciální design kol z lehkých slitin, 

vybavených Aero kryty.



AERODYNAMIKA VYLADĚNÁ OD PODVOZKU PO STŘECHU 
Protažený střešní spoiler a vertikální plošky po stranách zadního okna přispívají k lepší 
aerodynamice a jsou zároveň zásadními designovými elementy. Podobně důležité jsou i prvky, 
které nevidíte na první pohled. Kryty podvozku omezují turbulenci a vytvářejí vzduchu hladkou 
cestu pod vozem, což současně zlepšuje jízdní stabilitu vozu.

AERODYNAMIKA V DETAILU
Některé prvky vozu byly přizpůsobeny tak, aby zlepšily aerodynamiku vozu – jako aerodynamicky optimalizovaná 
vnější zpětná zrcátka. Některé prvky jsou speciálně navržené pro omezení aerodynamického odporu – jako například 
aerodynamické prvky v předním nárazníku, které usměrňují proudění vzduchu kolem nárazníku, nebo aktivní žaluzie 
chladiče, které omezují proudění vzduchu do motorového prostoru na míru nezbytnou pro chlazení motoru.



PŘEDNÍ SVĚTLOMETY A MLHOVKY
Jedinečný design předních světlometů s dekorativními krystalickými prvky je vždy doplněn  

o LED technologii. Základní verze LED světlometů je vybavena LED světly pro denní svícení, 
LED potkávacími a dálkovými světly a LED směrovkami. Bi-LED přední světlomety navíc zahrnují 

například LED světla pro přisvěcování do zatáček. Přední mlhovky jsou umístěny na viditelném 
místě ve spodní části nárazníku. Vedle své praktické funkce hrají i roli designovou.

ZADNÍ SVĚTLA
Nová FABIA je osazená zadními světly s výrazným 
horizontálním designem, dostupnými ve dvou 
verzích. Základní verze využívá LED pro couvací 
světlo a mlhové světlo, zatímco vrcholná verze  
je vybavena LED zadními světly.





NEBUDETE CHTÍT VYSTOUPIT
Když nastoupíte do vozu, cítíte se, jako byste postoupili o třídu výše. Nová FABIA nabízí 
nové možnosti, pokud jde o design, technologie, prostor a komfort: například nový 
virtuální kokpit s 10,25“ displejem, vyhřívaný volant, vyhřívané čelní sklo, ambientní 
osvětlení nebo čalounění v atraktivních barevných variantách s dekorativním obložením 
palubní desky a dekorativním prošíváním.



VIRTUÁLNÍ KOKPIT 
Se svým displejem o úhlopříčce 10,25“ může virtuální kokpit zobrazit údaje 
palubního počítače spolu s dalšími nezbytnými informacemi o Vaší cestě, jako je 
například navigace. Můžete si vybrat z pěti rozvržení (zobrazen je pohled Classic) 
pomocí tlačítka View na multifunkčním volantu.

AMBIENTNÍ OSVĚTLENÍ
Udělejte svůj prostor útulnější a komfortnější s LED osvětlením 

interiéru. Jeho součástí je ambientní osvětlení palubní desky 
(přepínatelné mezi bílou a červenou*), osvětlení středové konzole  

a vnitřních klik dveří a také přední i zadní čtecí lampičky.

*  Platí pro vozy vybavené infotainmentem Amundsen. Bez tohoto systému 
je ambientní osvětlení jednobarevné – bílé nebo červené.



VYHŘÍVANÝ VOLANT 
Když se řidič cítí komfortně, ovládá své vozidlo bezpečněji. Proto nabídka výbavy pro nový model FABIA zahrnuje vyhřívaný volant. Funkce vyhřívání je ovládána 
tlačítkem na volantu nebo prostřednictvím infotainmentu. Zvolte si úroveň vyhřívání, která Vám vyhovuje, a užívejte si cestu v komfortu.

VYHŘÍVANÉ ČELNÍ SKLO 
Díky této praktické funkci už nikdy nebudete muset škrábat čelní sklo. Hodí se nejen v zimě. Vyhřívání čelního skla, 
ovládané prostřednictvím infotainmentu, Vás rychle zbaví jak námrazy, tak vlhkosti.



NABÍJECÍ BOX PRO SMARTPHONE
Přihrádka na telefon, vhodná také pro zařízení s velkým displejem, vytváří zesílený signál pro Váš mobilní 
telefon a zároveň za jízdy Vaše zařízení bezdrátově nabíjí. Dva USB-C datové porty umístěné  
nad přihrádkou umožňují Vaše zařízení snadno připojit a spárovat s infotainmentem. 

PŘIHRÁDKA NA STŘEDOVÉM TUNELU 
Tento praktický prvek, který ocení cestující na zadních sedadlech, zahrnuje prostornou 
přihrádku na středovém tunelu spolu s pružným držákem nápojů. Když ho nepoužíváte, 
můžete držák na nápoje složit a získat tak více odkládacího prostoru.



VÝDECHY KLIMATIZACE A USB VZADU 
Výdechy umístěné na zadní straně přední loketní opěrky umožňují 
cestujícím vzadu snadno nastavit proudění vzduchu. Zde najdete 
také dva USB-C porty pro nabíjení mobilních telefonů.

DVOJITÁ KAPSA 
Udělejte si ve svých věcech větší pořádek díky dvojitým kapsám  
na zadních stranách předních sedadel. Do té větší můžete umístit 
třeba blok nebo počítač, ta malá se hodí například na telefon.



CHYTRÝ NEMUSÍ 
BÝT JEN TELEFON
Nová FABIA dostala do vínku celou řadu nápadů. Protože potřeby 
řidiče jsou vždy na prvním místě, přišli jsme s řešeními, díky nimž 
zvládnete každodenní cesty s lehkostí, a Váš vůz bude radost řídit.

SKLOPNÁ ZRCÁTKA 
Automaticky sklopná vnější 
zpětná zrcátka se sklopí po 
zamčení vozu. To je chrání 
před poškozením zejména 
při parkování ve stísněných 
prostorech a zároveň tak 
získáte vizuální potvrzení 
toho, že jste vůz zamkli. 
Zrcátko na straně řidiče 
je navíc vybaveno funkcí 
stmívání, která zabraňuje 
oslnění od vozidla za Vámi.

KESSY 
Je snadné zvyknout 

si na pohodlí systému 
bezklíčového vstupu, 

startování a vystupování 
KESSY. Nová FABIA 

umožňuje využít  
k odemykání či zamykání 

kliky předních  
dveří nebo víko 

zavazadlového prostoru.



SCHRÁNKA NA DEŠTNÍK 
Chytrá schránka s originálním ŠKODA 

deštníkem je umístěna ve dveřích řidiče.  
Je navržena tak, aby z vozu odváděla vodu  

a udržela tak interiér suchý.

VYJÍMATELNÝ DRŽÁK NÁPOJŮ 
Pro Vaše nápoje je připraven dvojitý držák nápojů s funkcí snadného otevírání Easy 
Open, který může být umístěn na středové konzoli v dosahu ruky řidiče i spolujezdce.

USB-C U VNITŘNÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA 
USB-C port umístěný ve stropním panelu u zpětného zrcátka 
je ideální pro nabíjení zařízení uchycených na čelním skle.



DOMOV PRO VŠECHNO
Vždy je lepší mít ve věcech pořádek, ať už je to doma nebo v autě. A nová FABIA 
Vám toho pomůže snadno dosáhnout. Díky štědrému prostoru pro zavazadla a řadě 
„Simply Clever“ detailů zůstane vše na správném místě.

SÍŤOVÝ PROGRAM 
Tato sada, která obsahuje tři 

sítě, spolehlivě zabrání Vašim 
věcem ve volném pohybu  
po vozidle. Navíc snadno 

vidíte, kam jste co dali.

PRUŽNÁ PŘIHRÁDKA
Pružná přihrádka připevněná k bočním panelům je ideální pro přepravu květin, 
malých hraček, nákupů a podobně. Můžete ji také využít pro uložení lékárničky 
nebo tažného lana. Rozměr přihrádky se dá kdykoliv přizpůsobit aktuálním 
potřebám. Když ji nepotřebujete, lze ji snadno složit.

HÁČKY TOP TETHER
Na zadní straně zadních opěradel najdete dva odnímatelné 
háčky. Ty jsou připojeny k upevňovacím okům pro upevnění 
dětské sedačky pomocí pásů Top Tether.



MULTIFUNKČNÍ KAPSA
Dostupný prostor v zavazadelníku se dá chytře využít. Multifunkční kapsa navržená 
pro uložení částí oblečení a dlouhých lehkých předmětů je šikovným doplňkem.

ZAVAZADLOVÝ 
PROSTOR 

Nová FABIA disponuje 
zavazadlovým 

prostorem o základním 
objemu 380 litrů, 

který může být 
zvětšen na 1 190 litrů 

sklopením zadních 
sedadel. 





ASISTOVANÁ 
JÍZDA 2.0

ADAPTIVNÍ TEMPOMAT 
Za pomoci radarového zařízení v přední masce doplňuje tento asistent 
základní funkce tempomatu o udržování bezpečné vzdálenosti za vozidlem 
vpředu – a to až do rychlosti 210 km / h.

ADAPTIVNÍ VEDENÍ V JÍZDNÍM PRUHU 
Tento systém dokáže udržet vůz uprostřed správného jízdního pruhu 
a upozornit řidiče v případě jeho opuštění. Umí také ovládat vůz při 
změnách směru vynucených prací na silnici.

Asistovaná jízda 2.0 kombinuje Adaptivní tempomat (včetně funkce Front Assist) s funkcí 
Adaptivní vedení v jízdním pruhu. Pro maximální bezpečnost jízdy musí být systém neustále 
monitorován řidičem. Proto volant detekuje dotek řidiče a poskytuje tak systému interaktivní 
rozhraní. Pokud se řidič nevěnuje řízení, volant tuto situaci rozpozná. Asistovaná jízda 2.0  
je dodávána výhradně v kombinaci s virtuálním kokpitem.



ASISTENT ZMĚNY 
JÍZDNÍHO PRUHU 

S využitím radarových senzorů 
v zadním nárazníku  

(které detekují další vozidla  
i hůře rozpoznatelné 

objekty, jako jsou cyklisté, 
až na vzdálenost 70 m) 

Asistent změny jízdního 
pruhu monitoruje prostor 

za vozidlem. V závislosti 
na vzdálenosti a rychlosti 

okolních vozidel pak rozhodne, 
jestli řidiče varovat nebo ne.

ASISTENT 
VYPARKOVÁNÍ 

Za pomoci senzorů v zadním 
nárazníku vám Asistent 

vyparkování pomůže bezpečně 
vycouvat z parkovacího místa, 

pokud máte špatný rozhled. 
Dokáže také automaticky 

aktivovat brzdy, pokud rozpozná 
hrozící nebezpečí.

FRONT ASSIST
Systém Front Assist využívá radarového senzoru v přední masce, aby monitoroval vzdálenost 
od vozidla vpředu (včetně funkce nouzového brzdění). Systém také zahrnuje prediktivní ochranu 
chodců, která řidiče varuje zvukovým i vizuálním signálem a jemným „ťuknutím“ do brzd.

DALŠÍ EXPERTI 
NA PALUBĚ

Na silnici můžete narazit na mnoho věcí. Abychom si mohli být 
jistí, že je auto připraveno poradit si se všemi situacemi, které 
mohou po cestě nastat, jsou po ruce další asistenti s řadou 
funkcí, které řidiči pomohou nebo ho dokonce zastoupí.



AUTOMATICKÉ PARKOVÁNÍ
Minimalizujte náročnost parkování v těsných prostorech se systémem Park Assist. 
Automaticky zvolí vhodné parkovací místo a bezpečně zaparkuje do řady podélně 
nebo příčně stojících vozidel. 

PARKOVACÍ SENZORY VPŘEDU A VZADU
Parkování je snazší a bezpečnější s parkovacími senzory intergrovanými 
do předního a zadního nárazníku, které kontrolují vzdálenost vozu  
od jakýchkoliv překážek.



SVĚTELNÝ A DEŠŤOVÝ SENZOR
Kromě automatického přepínání dálkových a potkávacích světel zahrnuje Light Assist také dešťový senzor, 
automatické stmívání vnitřního zpětného zrcátka a funkce Tunnel Light, Coming Home a Leaving Home.

MULTIKOLIZNÍ BRZDA 
V případě nehody začne 

multikolizní brzda brzdit, aby 
zabránila nekontrolovanému 

pohybu vozu a omezila tak 
pravděpodobnost další srážky.

ROZPOZNÁVÁNÍ 
DOPRAVNÍCH ZNAČEK

Tento systém využívá kamery 
ve zpětném zrcátku ke sledování 
dopravních značek na aktuálním 

úseku silnice a informuje  
o nich řidiče. Systém je schopen 
rozpoznat značky na levé i pravé 
straně silnice stejně jako nad ní. 

Navíc dokáže rozpoznat  
i proměnné dopravní značky 

(elektronické dopravní tabule).



COLOR CONCEPT
Oblečte Váš vůz do oblíbené barvy a dejte mu ještě více 
osobnosti s výbavou Color Concept. Černá verze Color 
Concept Vám umožní zkombinovat černou střechu, černé 
kryty zpětných zrcátek a černá kola s odlišnou barvou 
karoserie. Šedý Color Concept má kromě šedé střechy, 
krytů zrcátek a kol také šedý rámeček přední masky.

23 KOMBINACÍ 
JEN PRO VÁS
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KOLA

Kola z lehké slitiny Libra 18“, (černá, leštěná) Kola z lehké slitiny Procyon 17“ 
(černá, černé Aero kryty) 

Kola z lehké slitiny Proxima 16“  
(šedá, černé Aero kryty) 

Kola z lehké slitiny Procyon 17“ 
(šedá, černé Aero kryty)

Kola z lehké slitiny Rotare Aero 15“ 
(černá)

Kola z lehké slitiny Proxima 16“ 
(stříbrná, černé Aero kryty) 

Kola z lehké slitiny Procyon 17“ 
(stříbrná, černé Aero kryty) 

Kola z lehké slitiny Proxima 16“  
(černá, černé Aero kryty)

Kola z lehké slitiny Rotare Aero 15“ 
(stříbrná)

Ocelová kola s kryty Calisto 15“

* K dispozici později v průběhu roku 2021.



UDĚLEJTE
 Z KOLEMJDOUCÍCH
  FANOUŠKY



UPOZORNĚNÍ K OBRÁZKŮM
Obrázky použité v této brožuře slouží jen k ilustrativním účelům 
a nejsou zamýšleny jako součást smlouvy nebo záruky. Zobrazují 
předsériové vozy a některé ilustrace, prvky, díly či výbavy se mohou 
lišit od skutečných sériových vozů i napříč jednotlivými trhy.
Pro přesné specifikace prvků vozu, jeho součástí a výbav 
kontaktujte Vašeho nejbližšího dealera ŠKODA.

MY ŠKODA APP
Užijte si plné kontroly nad Vaším vozem.  
Stáhněte si MY ŠKODA App a získejte kdykoliv 
přístup ke všem nezbytným prvkům, ať už jde  
o jízdní data, dojezd na zbývající palivo, plánování 
trasy nebo dokonce poslední parkovací pozice.

POKUD VÁS BAVILO O NÍ ČÍST 
― PŘEDSTAVTE SI ,  ŽE JI  ŘÍDÍTE

ZAVOLEJTE NÁM A DOMLUVTE SI  TESTOVACÍ JÍZDU

Váš autorizovaný partner ŠKODA:
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