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TÄHELEPaNU!
Enesekindlust tuleb näidata mitte üksnes avalikul esinemisel. See hoiak juhib teid läbi 
elu. Kui enesekindlus pole teil kaasasündinud omadus, võite seda alati ŠKODA FABIAlt 
laenata. FABIA teravad nurgelised jooned väljendavad enesekindlust, ujedusest on asi 
kaugel. Ent enesekindlus ei seisne ainult välimuses. Ehtsale ŠKODAle iseloomulikult on 
tal hulk läbimõeldud Simply Cleveri üksikasju, mis lisavad enesekindlusele ka mugavuse.

FABIA on veel üks näide meie filosoofiast luua ilusa disainiga autosid, mida on rõõm 
juhtida. See põhimõte kehtis siis, kui me alustasime, ja kehtib nüüdki.

See ongi Simply Clever. See ongi ŠKODA.
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Bensiinimootorid Võimsus kW/hj Käigukast Keskmine kütusekulu, l/100km Active Ambition Elegance Monte Carlo

1,0 MPI 44 / 60 5-k. manuaal 4,8 - 4,9 9 990 € 12 040 € - -

1,0 MPI 55 / 75 5-k. manuaal 4,8 - 4,9 10 810 € 12 350 € - -

1,0 TSI 70 / 95 5-k. manuaal 4,3 - 4,4 11 830 € 13 370 € 14 350 € 15 020 €

1,0 TSI 81 / 110 6-k. manuaal 4,3 - 4,4 12 190 € 13 730 € 14 710 € 15 380 €

1,0 TSI DSG 81 / 110 7-k automaat 4,5 - 4,6 - 15 120 € 16 090 € 16 770 €

Diiselmootorid Võimsus kW/hj Käigukast Keskmine kütusekulu, l/100km Active Ambition Elegance Monte Carlo
1,4 TDI 55 / 75 5-k. manuaal 3,8 - 3,9 15 360 € 16 900 € 17 880 € 18 560 €

1,4 TDI 66 / 90 5-k. manuaal 3,8 - 3,9 15 730 € 17 270 € 18 250 € 18 920 €

1,4 TDI DSG 66 / 90 7-k automaat 3,8 - 4,0 - 18 660 € 19 630 € 20 310 €

1,4 TDI 77 / 105 5-k. manuaal 4,1 - 4,2 - 17 710 € 18 680 € 19 360 €

FABIA LUUKPÄRA HINNAKIRI 

Bensiinimootorid Võimsus kW/hj Käigukast Keskmine kütusekulu, l/100km Active Ambition Elegance Monte Carlo

1,0 MPI 55 / 75 5-k. manuaal 4,8 - 4,9 11 510 € 13 050 € - -

1,0 TSI 70 / 95 5-k. manuaal 4,3 - 4,4 12 530 € 14 070 € 15 050 € 15 720 €

1,0 TSI 81 / 110 6-k. manuaal 4,3 - 4,4 12 890 € 14 430 € 15 410 € 16 080 €

1,0 TSI DSG 81 / 110 7-k automaat 4,5 - 4,6 - 15 820 € 16 790 € 17 470 €

Diiselmootorid Võimsus kW/hj Käigukast Keskmine kütusekulu, l/100km Active Ambition Elegance Monte Carlo
1,4 TDI 55 / 75 5-k. manuaal 3,8 - 3,9 16 060 € 17 600 € 18 580 € 19 260 €

1,4 TDI 66 / 90 5-k. manuaal 3,8 - 3,9 16 430 € 17 970 € 18 950 € 19 620 €

1,4 TDI DSG 66 / 90 7-k automaat 3,8 - 4,0 - 19 360 € 20 330 € 21 010 €

1,4 TDI 77 / 105 5-k. manuaal 4,1 - 4,2 - 18 410 € 19 380 € 20 060 €

1,4 TDI 77 / 105 5-k. manuaal 4,1 - 4,2 - 17 710 € 18 680 € 19 360 €

FABIA COMBI HINNAKIRI 

Emor Brand HEaltH 2016 uuringus osalEnud 
inimEstE Hinnangul on skoda kliEndid  
kõigE raHuolEvamad autoomanikud.

Emor Brand HEaltH 2014-2016 uuringus osalEnud 
inimEstE Hinnangul on Škoda madalaimatE 
ülalpidamiskuludEga automark EEstis.
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Mootor 1,0 MPI 1,0 MPI 1,0 TSI 1,0 TSI 1,0 TSI DSG 1,4 TDI 1,4 TDI 1,4 TDI DSG 1,4 TDI

Kütus bensiin bensiin bensiin bensiin bensiin diisel diisel diisel diisel

Võimsus, kW/hj 44 / 60 55 / 75 70 / 95 81 / 110 81 / 110 55 / 75 66 / 90 66 / 90 77 / 105

Mootori valem, töömaht R3 / 999 R3 / 999 R3 / 999 R3 / 999 R3 / 999 R3 / 1422 R3 / 1422 R3 / 1422 R3 / 1422

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 95 / 3000 - 4300 95 / 3000 - 4300 160 / 1500 - 3500 200 / 2000 - 3500 200 / 2000 - 3500 210 / 1500 - 2000 230 / 1750 - 2500 230 / 1750 - 2500 250 / 1750 - 2500

Käigukast 5-k. man. 5-k. man. 5-k. man. 6-k. man. 7-k. aut DSG 5-k. man. 5-k. man. 7-k. aut DSG 5-k. man.

Suurim kiirus, km/h 160 172 185 196 196 172 182 182 193

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 15,7 14,7 10,6 9,5 9,8 13,1 11,1 11,1 10,1

Kütusekulu linnas, l/100km 5,8* / 5,9 5,8* / 5,9 5,1* / 5,2 5,3* / 5,4 5,3* / 5,4 4,3* / 4,4 4,3* / 4,4 4,2 * / 4,4 4,6 * / 4,7

Kütusekulu maanteel, l/100 km 4,2* / 4,3 4,3* / 4,4 3,8* / 3,9 3,8* / 3,9 4,0* / 4,1 3,6* / 3,7 3,6* / 3,7 3,5 * / 3,7 3,9 * / 4,0

Keskmine kütusekulu, l/100 km 4,8* / 4,9 4,8* / 4,9 4,3* / 4,4 4,3* / 4,4 4,5* / 4,6 3,8* / 3,9 3,8* / 3,9 3,8 * / 4,0 4,1 * / 4,2

Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) 108* / 110 109* / 111 99* / 101 101* / 103 104* / 106 102* / 104 102* / 104 103 * / 105 110 * / 112

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)** 1080 - 1175 1080 - 1175 1110 - 1205 1130 - 1225 1164 - 1259 1175 - 1270 1175 - 1270 1196 - 1291 1184 - 1279

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)** 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435

Täismass, kg 1 535 1 535 1 565 1 585 1 619 1 630 1 630 1 651 1 639

Rööbe, ees/taga mm 1463 / 1457 1463 / 1457 1463 / 1457 1457 / 1451 1457 / 1451 1463 / 1457 1463 / 1457 1463 / 1457 1457 / 1451

Suurim lubatud haagise mass  
piduritega / piduriteta, kg

800 / 540 800 / 540 1000 / 550 1100 / 560 1100 / 570 1100 / 580 1100 / 580 1100 / 590 1100 / 590

Pikkus/laius/kõrgus, mm 3 992 / 1 732 / 1 467 (1 452 sportvedrustusega, 1 482 raskete teeolude paketiga)  

Pöörderingi läbimõõt, m 9,8

Teljevahe, mm (täismassi korral) 2455

Kliirens, mm 133

Kliirens sportvedrustusega, mm 118

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 141

Maksimaalne pakiruumi maht  
(varurattaga / ilma varurattata), l

305 / 330

Maksimaalne pakiruumi maht  
allaklapitud istmetega (varurattaga / 
ilma varurattata), l

1 125 / 1 150

Kütusepaagi maht, l 45

FABIA LUUKPÄRA ANDMED

DSG - otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI - bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
MPI - (Multipoint Injection) bensiinimootori mitmepunkti sissepritsesüsteem

 * vähendatud veeretakistusega rehvidega HA7
 ** sõltub lisatud varustuselementide massist
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Mootor 1,0 MPI 1,0 TSI 1,0 TSI 1,0 TSI DSG 1,4 TDI 1,4 TDI 1,4 TDI DSG 1,4 TDI

Kütus bensiin bensiin bensiin bensiin diisel diisel diisel diisel

Võimsus, kW/hj 55 / 75 70 / 95 81 / 110 81 / 110 55 / 75 66 / 90 66 / 90 77 / 105

Mootori valem, töömaht R3 / 999 R3 / 999 R3 / 999 R3 / 999 R3 / 1422 R3 / 1422 R3 / 1422 R3 / 1422

Suurim pöördemoment, Nm, 1/min puhul 95 / 3000 - 4300 160 / 1500 - 3500 200 / 2000 - 3500 200 / 2000 - 3500 210 / 1500 - 2000 230 / 1750 - 2500 230 / 1750 - 2500 250 / 1750 - 2500

Käigukast 5-k. man. 5-k. man. 6-k. man. 7-k. aut DSG 5-k. man. 5-k. man. 7-k. aut DSG 5-k. man.

Suurim kiirus, km/h 175 187 199 199 175 184 184 196

Kiirendusaeg, 0 - 100 km/h 14,9 10,8 9,6 9,9 13,3 11,3 11,3 10,2

Kütusekulu linnas, l/100km 5,8* / 5,9 5,1* / 5,2 5,3* / 5,4 5,4* / 5,5 4,3* / 4,4 4,3* / 4,4 4,2* / 4,4 4,6* / 4,7

Kütusekulu maanteel, l/100 km 4,3* / 4,4 3,8* / 3,9 3,8* / 3,9 4,0* / 4,1 3,6* / 3,7 3,6* / 3,7 3,5* / 3,7 3,9* / 4,0

Keskmine kütusekulu, l/100 km 4,8* / 4,9 4,3* / 4,4 4,3* / 4,4 4,5* / 4,6 3,8* / 3,9 3,8* / 3,9 3,8* / 4,0 4,1* / 4,2

Heitgaaside CO2 sisaldus (g/km) 109 * / 111 99* / 101 101* / 103 105* / 107 102* / 104 102* / 104 103 * / 105 110* / 112

Tühimass, kg (koos juhiga, 75kg)** 1104 - 1199 1134 - 1229 1154 - 1249 1188 - 1283 1199 - 1294 1199 - 1294 1199 - 1294 1208 - 1303

Kandevõime, kg (koos juhiga, 75kg)** 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435 530 - 435

Täismass, kg 1 559 1 589 1 609 1 643 1 654 1 654 1 675 1 663

Rööbe, ees/taga mm 1463 / 1457 1463 / 1457 1457 / 1451 1457 / 1451 1463 / 1457 1463 / 1457 1463 / 1457 1457 / 1451

Suurim lubatud haagise mass pidurite-
ga / piduriteta, kg

800 / 550 1000 / 560 1100 / 570 1100 / 590 1000 / 590 1100 / 590 1100 / 600 1100 / 600

Pikkus/laius/kõrgus, mm 4 257 / 1 732 / 1 467 (1 452 sportvedrustusega, 1 482 raskete teeolude paketiga)  

Pöörderingi läbimõõt, m 9,8

Teljevahe, mm (täismassi korral) 2455

Kliirens, mm 135

Kliirens sportvedrustusega, mm 120

Kliirens raskete teeolude paketiga, mm 143

Maksimaalne pakiruumi maht (varurat-
taga / ilma varurattata), l

505 / 530

Maksimaalne pakiruumi maht allakla-
pitud istmetega (varurattaga / ilma 
varurattata), l

1370 / 1395

Kütusepaagi maht, l 45

FABIA COMBI ANDMED

DSG - otselülitusega automaatkäigukast, omapäraks kahe siduri kasutamisega saavutatud eriti kiire ja efektiivne käiguvahetus (Direct-Shift Gearbox);
TSI - bensiinimootorite kütuse turbo-otsespritsesüsteem (Turbo Fuel Stratified Injection);
MPI - (Multipoint Injection) bensiinimootori mitmepunkti sissepritsesüsteem

 * vähendatud veeretakistusega rehvidega HA7
 ** sõltub lisatud varustuselementide massist
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FABIA VARUSTUS

Turvalisus Kood Active Ambition Elegance Monte Carlo
ARK sõiduki registreerimine + ohutuspakett (tulekustuti, tõkiskingad, apteek, ohukolmnurk, põrandamatid) 449 € 449 € 449 € 449 €
Juhi ja kõrvalistuja turvapadi, kõrvalistujal väljalülitamise võimalusega q q q q
Külgturvapadjad ees q q q q
Peaturvapadjad (turvakardinad) q q q q
Kinnitamata turvavöö märguanne esiistmetel ja tagumistel äärmistel istmetel q q q q
Kõrguse reguleerimisvõimaluse ja eelpingutiga 3-punkti turvavööd ees q q q q
Kolm 3-punkti turvavööd tagaistmel q q q q
Reguleeritava kõrgusega peatoed kõikidel istmetel (ei saa koos sportistmetega PSS) q q q -

ISOFIX lapseistme kinnitusaasad tagumistel äärmistel istmetel koos Top-Tether kinnitussüsteemiga q q q q
ABS pidurid + MSR mootori pidurdusmomendi kontroll q q q q
ESC elektrooniline stabiilsuskontroll (ASR veojõukontroll + HBA hüdrauliline pidurdusabi) q q q q
XDS - täiendatud funktsionaalsusega elektrooniline diferentsiaalilukk, sekkub ennetavalt rataste läbilibisemise võimaluse korral, aitab säilitada rataste optimaalset 
haardumist ja parandab auto juhitavust kurvides

q q q q

Rehvirõhu monitooring q q q q
Ketaspidurid ees ja taga (mootoriga 1,0 MPI ainult ees) q q q q
Kiiruspiirik (võimaldab määrata kiiruselimiidi (vahemikus 30 km/h - 210 km/h), mille ületamisest annavad märku helisignaal ja hoiatustuli) 8T9 40 € q q q
Nõlvaltstardiabi; standardis DSG automaatkäigukastiga UG1 70 € 70 € 70 € 70 €
Front Assistant - sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiv radarisüsteem, automaatse aeglustamise ja pidurdusega ohu korral 6K2 270 € 270 € 270 € 270 €
Immobilisaator q q q q
Halogeenesilaternad koos LED-päevasõidutuledega, numbrimärgi LED-valgustus taga PK7 q q q q
Udutuled ees PW1 200 € q q q
Kurvifunktsiooniga udutuled ees PW2 300 € 100 € q 100 €

Juhi väsimustaset jälgiv süsteem (annab hoiatussignaali, kui registreerib juhi käitumises väsimuse või unisuse märke) EM1 - 40 € 40 € 40 €
Alarm koos kallutusanduriga, kaugjuhtimisega kesklukustus, kaks kokkuklapitavat võtit PDR q q q q
Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance Monte Carlo
5 ust q q q q
Elektromehaaniline kiirustundlik roolivõimendi q q q q
3-kodaraga rool, kahes suunas reguleeritav q q q q
3-kodaraga nahkrool, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega PL1 220 € - - -
3-kodaraga nahkrool raadio juhtimisega roolilt, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega; ainult koos Maxi Dot infoekraaniga 9S5 PL2 320 € q - -

3-kodaraga nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega roolilt, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega; ainult koos raadioga Swing või Bolero RAD/RAF ja Maxi Dot 
infoekraaniga 9S5; ei saa koos WI1/WI2 ja interjööriga BN

PL3 340 € 20 € q -

3-kodaraga sportlik nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega roolilt, perforeeritud nahkkattega, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega, punaste dekoratiivõmblustega - - - q
3-kodaraga sportlik nahkrool raadio ja telefoni juhtimisega roolilt, käigukangi ja käsipiduri hoob nahkkattega; ainult koos raadioga Swing või Bolero RAD/RAF PL8 - 130 € 110 € -
Juhiistme kõrgus reguleeritav q q q q
Kõrvalistuja istme kõrgus reguleeritav 3L3 55 € q q q
Easy Start: mootori käivitamine ja seiskamine ilma võtmeta, Start/Engine/Stop lülitist PDS - 190 € q 190 €

KESSY - võtmeta avamis- ja käivitussüsteem PDT - 370 € 170 € 370 €
Easy Light Assistant: lähitulede automaatne lülitus hämaruse saabudes, Coming Home/Leaving Home funktsioon (peale autouste lukustamist jäävad auto välised tuled 
mõnekümneks sekundiks ümbrust valgustama) 

PR1 30 € 30 € q 30 €

Rain-Light Assistant: lähitulede automaatne lülitus hämaruse saabudes ja tunnelis sõites, Coming Home/Leaving Home funktsioon, vihmasensor, automaatselt tume-
nev tahavaatepeegel 

PR4 - 230 € q 230 €

Elektrilised aknatõstukid ees q q q q
Elektrilised aknatõstukid taga - q q q
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid q q q q
Konditsioneer PHE q q - q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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FABIA VARUSTUS

Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance Monte Carlo
Automaatne kliimaseade "Climatronic", niiskussensoriga PHF - 310 € q 310 €

Toonklaasist panoraamkatus manuaalselt seadistatava päikesesirmiga (luukpärale); ainult koos raadioga Swing või Bolero RAB/RAD/RAF; ei saa koos prillilaekaga 7N2 
ja valge, punase või hõbedase katusega

PG5 650 € 650 € 650 € q

Toonklaasist panoraamkatus manuaalselt seadistatava päikesesirmiga, koos musta värvi katusereelingutega (Comblie); ainult koos raadioga Swing või Bolero RAB/
RAD/RAF; ei saa koos prillilaekaga 7N2

PG6 650 € 650 € 650 € q

Toonklaasist panoraamkatus manuaalselt seadistatava päikesesirmiga, koos hõbehalli värvi katusereelingutega; ainult Combile koos raadioga Swing või Bolero RAB/
RAD/RAF; ei saa koos prillilaekaga 7N2

PG7 725 € 725 € 725 € -

Elektriline salongiõhu lisasoojendus diiselmootoritele 7E6 q q q q
Soojendusega esiistmed q q q q
Reguleeritav käetugi esiistmete vahel, laekaga 6E1 110 € q q q
Pardakompuuter (kuvab kellaaega, välistemperatuuri, kütusekulu, läbitud tee pikkust, tee läbimiseks kulunud aega, keskmist kiirust) q q q q
Infoekraan Maxi Dot: lisaks pardakompuutri andmetele kuvab ka raadio,  Start/Stop süsteemi, navigatsiooniseadmete ja käed-vabad telefoniseadme infot (nende 
olemasolul) 

9S5 160 € q q q

Elektrooniline kiirushoidik 8T2 140 € q q q
Adaptiivne püsikiirushoidik koos sõidusuunas auto lähiümbrust jälgiva radarisüsteemiga, säilitab eesliikujaga valitud pikivahet, vastavalt kiirendades või pidurdades (kuni seisma-
jäämiseni); ei saa mootorile 1,0 MPI; ainult koos raadio või navigatsiooniseadmega RAD/RAF/PNA, infoekraaniga Maxi Dot 9S5 ja multifunktsionaalse rooliga PL2/PL3

PLI 670 € 490 € 490 € 490 €

Parkimisandurid taga, akustilise hoiatusmärguandega 7X1 250 € 250 € q q
Parkimisandurid ees ja taga, akustilise hoiatusmärguandega; ainult koos raadioga Swing või Bolero RAB/RAD/RAF 7X2 540 € 540 € 290 € 290 €
Tagurduskaamera, aktiveerub tagurpidikäigu sisselülitamisel, kaamerapilt kuvatakse raadio või navigatsiooniseadme ekraanile koos suunajuhistega; ainult koos parkimis-
anduritega 7X1/7X2 ja raadio või navigatsiooniseadmega RAD/RAF/PNA

KA1 250 € 250 € 250 € 250 €

Pagasiruumi topeltpõhi; ainult Combile PGN 130 € 130 € 130 € 130 €
Esilaternate pesurid PK5 120 € 120 € 120 € 120 €
Soojendusega klaasipesuri düüsid 9T1 q q q q
Tagumise istme seljatugi osadena 60:40 kokkuklapitav 3NN q q q q
Katusereelingud, musta värvi; ainult Combile PG0 q q q -

Katusereelingud, hõbehallid; ainult Combile; ei saa koos PG6/PG7 PG1 70 € 70 € 70 € -
Rohekaks toonitud klaasid (ees, taga ja külgedel, 5%), UV filtriga PH1 q q q q
Pakett "SUNSET", tumedaks toonitud klaasid alates B piilarist PH2 140 € 140 € 140 € q
Laegas prillide jaoks laekonsoolis; puudub panoraamkatuse korral - q q -

Eemaldatav haagisekonks, adapteriga 1D2 460 € 460 € 460 € -
Jalgrattahoidja pakiruumis; ainult Combile NG7 180 € 180 € 180 € 180 €
Raskete teeolude pakett: karterikaitse (plastist), tugevdatud vedrustus, kõrgem kliirens; ei saa koos 17" velgedega PJ5/PJ6 PK4 170 € 170 € 170 € -
Sportvedrustus, standardist 15 mm madalam kliirens  PSP 120 € 120 € 120 € 120 €
Sigaretisüütaja ja tuhatoos keskkonsoolis PKD 25 € 25 € 25 € 25 €
Vihmavarju panipaik koos vihmavarjuga kõrvalistuja istme all - q q q
Panipaigad ja pudelihoidjad uksepaneelides ees ja taga q q q q
Suletav kindalaegas armatuurlauas, valgustusega q q q q
Helkurvesti panipaik uksepaneelis q q q q
Võrkvahesein pakiruumi ja salongi vahel (Combi) 3CB 100 € 100 € 100 € 100 €
Simply Clever pakett: kinnitusvõrgud ja elastne kinnitusriba pagasiruumis, telefonihoidik keskkonsoolis, prügikast uksepaneelis PSI 70 € 70 € 70 € 70 €
Simply Clever pakett suitsetajale: kinnitusvõrgud ja elastne kinnitusriba pagasiruumis, sigaretisüütaja ja tuhatoos keskkonsoolis, prügikast uksepaneelis PSJ 75 € 75 € 75 € 75 €
Function-pakett: kokkuklapitavad käepidemed uste kohal salongis, lugemislambid ees ja taga, peeglid päikesesirmides, Combil 12V pistik pagasiruumis q q q q
Taskud esiistmete seljatugede tagaküljel - q q q
Võrktaskud esiistmete seljatugede sisekülgedel - q q q
12V pistik, pudelihoidja ja panipaik keskkonsoolis q q q q
Pagasiruumi valgustus q q q q
Kinnitusaasad pakiruumis q q q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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FABIA VARUSTUS

Mugavus ja funktsionaalsus Kood Active Ambition Elegance Monte Carlo
Esiklaasi kojamehed AERO, reguleeritava intervalliga q q q q
Klaasipühkija tagaaknal q q q q
Soojendusega tagaklaas q q q q
Pakiruumi kate, seadistatav kahel kõrgusel; ainult luukpärale q q q q
Ruloona kokkukäiv pakiruumi kate; ainult Combile q q q q
Parkimispileti hoidja päikesesirmil - q q q
Tekstiilpõrandamatid salongis 0TD 40 € 40 € q q
Start/Stop funktsioon: süsteem lülitab kütuse säästmiseks mootori automaatselt välja, kui auto seisab näiteks punase fooritule taga või ummikus, mootor käivitub 
uuesti siduripedaali (automaakäigukasti puhul gaasipedaali vajutamisel)

q q q q

Üle-euroopaline garantii 4 aastat või 120 000 km q q q q
Lisagarantii: 1 aasta / 30 000 km (garantiiperiood kokku 5 aastat / 150 000 km) EA9 290 € 290 € 290 € 290 €
Eestikeelne auto kasutaja käsiraamat  (soovi korral venekeelne) q q q q
Värvid ja disainielemendid Kood Active Ambition Elegance Monte Carlo
Küljepeeglite korpused ja ukselingid kere värvi q q q -

Mustaks värvitud küljepeeglite korpused - - - q
Radiaatorivõret ümbritsev kroomliist - q q -

Kroomitud detailid käigukangi nupul, ventilatsiooniavadel, käsipiduri käepideme nupp, näidikute ääristus - q q q
Roostevabast terasest pedaalikatted VF2 80 € 80 € 80 € q
Musta värvi tekstiilinterjöör Active, halli värvi dekoorliistud, armatuurlaud ja põrand must, keskkonsool halli värvi q - - -

Must/halli värvi tekstiilinterjöör Ambition Grey, hõbedased dekoorliistud, armatuurlaud ja põrand must, keskkonsool musta värvi - q - -

Interjöör Basket Matt, must/hall tekstiilinterjöör musta värvi dekoorliistudega; ainult koos interjöörikoodiga BH; PI3 - 20 € - -
Tekstiilinterjöör Ambition Red, punast värvi istmekülgede, keskkonsooli ja uksepaneelidega; ainult koos interjööriga BM PI4 - 50 € - -
Interjöör Ambition Blue, must/hall/sinine, dekoorliistud Piano White; ainult koos interjööriga BN WI1 - 50 € - -
Musta värvi tekstiilinterjöör Elegance Black, antratsiithalli värvi dekoorliistud, armatuurlaud ja põrand must, keskkonsool musta värvi - - q -

Tekstiilinterjöör Monte Carlo, halli värvi lagi ja põrand, punase värviga viimistletud keskkonsool, - - - q
Musta värvi keskkonsool 3D1 q q q 0 €

Tekstiilinterjöör Elegance Beige beezi värvi istmekülgede, uksepaneelide ja keskkonsooliga, antratsiithalli värvi dekoorliistud, armatuurlaud ja põrand must; ainult koos 
interjööriga BO

- - 0 € -

Interjöör Elegance Blue, must/hall/sinine, dekoorliistud Piano White; ainult koos interjööriga BN WI2 - - 0 € -
Sportistmed ees; Ambitioni istmekatted Sport Silver või Sport Blue, Elegance'ile Sport Black või Sport Blue; dekoorliistud Piano White; ainult koos interjööridega BN 
(Sport Blue) või BL (Sport Silver või Sport Black)

PSS - 190 € 190 € q

Colour Concept: musta, valget või hõbedast värvi katus, küljepeeglite korpused ja A-piilarid; ainult luukpärale koos valuvelgedega PJ4 / PJS / PJW PCC 220 € 220 € 220 € -
Sport Pack: kere värvi esi- ja tagaspoiler ja küljelaiendid (luukpära); ei saa koos haagisekonksuga 1D2 YCN 1 690 € 1 690 € 1 690 € -
Sport Pack: kere värvi esi- ja tagaspoiler ja küljelaiendid (Combi); ei saa koos haagisekonksuga 1D2 YCP 1 690 € 1 690 € 1 690 € -
ScoutLine: hõbedast värvi plastist kaitseraua katted ees ja taga, musta värvi küljelaiendid ja rattakoopalaiendid; ainult Combile koos udutuledega ees PW1/PW2 ja 
hõbedaste katusereelingutega PG1; ei saa erivärvidega XTR ja haagisekonksuga 1D2

YCQ 1 650 € 1 650 € 1 650 € -

Standardvärv sinine Pacific Blue 0 € 0 € 0 € -
Metallikvärv või pärlefektvärv * 360 € 360 € 360 € 360 €
Erivärvid: Corrida Red punane, Laser White valge, Candy White valge ERI 240 € 240 € 240 € 240 €
Spetsiaalvärvid "Paint Box": valikus üle 50 eksklusiivse värvitooni, autod värvitakse tootjatehase spetsiaalses värvitöökojas XTR 550 € 550 € 550 € -
Audio- ja kommunikatsioonisüsteemid Kood Active Ambition Elegance Monte Carlo
4 kõlarit ees q q q q
Raadio "BLUES" (1 DIN): FM-raadio, SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides q - - -

Raadio "SWING": 5" värviline puutetundlik ekraan, FM-raadio, SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides RAB 190 € q - -

Raadio "SWING" koos Bluetooth käed-vabad telefoniseadmega, 5" värviline puutetundlik ekraan, FM-raadio, SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides RAD 300 € 110 € q q
Raadio "BOLERO" koos Bluetooth käed-vabad telefoniseadmega, 6,5" värviline puutetundlik ekraan, FM-raadio, SD-mälukaardi pesa, Aux-In ja USB liides, audiosüs-
teem Škoda Surround 2 lisakõlariga taga

RAF - 300 € 190 € 190 €

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes
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FABIA VARUSTUS

Audio- ja kommunikatsioonisüsteemid Kood Active Ambition Elegance Monte Carlo
Häälkäskluste funktsioon raadiole Bolero, ainult koos RAF QH1 - 20 € 20 € 20 €
Navigatsioonisüsteem Amundsen: 6,5" puutetundlik värviekraan, FM raadio, USB ja Aux-In liidesed, SD-mälukaardipesa, Euroopa riikide kaarditarkvara (SD-kaardil), 
audiosüsteem Škoda Surround kahe lisakõlariga taga; Bluetooth käed-vabad telefoniseade; ainult koos teenustepaketiga YOU või YOX

PNA - 810 € 700 € 700 €

Audiosüsteem Škoda Surround, kahe lisakõlariga taga; ainult koos raadioga Swing RAB/RAD PS0 65 € 65 € 65 € 65 €
SmartLink + : võimaldab MirrorLinki, CarPlay (Apple) ja Android Auto nutiseadmetega ühilduvate rakenduste kasutamist raadio ekraani kaudu; ainult raadioga Bolero 
või navigatsiooniseadmega Amundsen RAF/PNA ja multifunktsionaalse rooliga PL3/PL6/PL8

9WT - 150 € 150 € 150 €

Veebipõhine meelelahutus- ja infoteenuste pakett "Infotainment Online" üheks aastaks; ainult koos navigatsioonisüsteemiga PNA, ei saa koos YOK/YOX YOU - 0 € 0 € 0 €
Teenustepakett "Care Connect": rikkeabi, hooldus- ja tugiteenused ning hädaabikõne funktsioon 14 aastaks, kaugjuurdepääs autole arvuti või nutiseadme kaudu 
kolmeks aastaks; ainult koos raadioga Bolero RAF

YOK - 350 € 350 € 350 €

Veebipõhine meelelahutus- ja infoteenuste pakett "Infotainment Online" üheks aastaks, teenustepakett "Care Connect": rikkeabi, hooldus- ja tugiteenused ning häda-
abikõne funktsioon 14 aastaks, kaugjuurdepääs autole arvuti või nutiseadme kaudu kolmeks aastaks; ainult koos navigatsioonisüsteemiga PNA

YOX - 350 € 350 € 350 €

Veljed ja rehvid Kood Active Ambition Elegance Monte Carlo
Terasveljed 15" koos ilukilpidega, rehvid 185/60 R15 PJ1 q - - -

Valuveljed 15" MATO, rehvid 185/60 R15; asendavad standardvelgi PJ2 500 € q q -

Valuveljed 15" MATONE, rehvid 185/60 R15; asendavad standardvelgi PJE 500 € 0 € 0 € -
Musta värvi valuveljed 15" MATONE, rehvid 185/60 R15; asendavad standardvelgi; ainult luukpärale koos paketiga Colour Concept PCC ja musta värvi katusega PJF 580 € 80 € 80 € -
Valget värvi valuveljed 15" MATONE, rehvid 185/60 R15; asendavad standardvelgi; ainult luukpärale koos paketiga Colour Concept PCC ja valget värvi katusega PJG 580 € 80 € 80 € -
Musta värvi valuveljed 16" ITALIA, rehvid 215/45 R16 - - - q
Valuveljed 16" ROCK, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi PJ3 735 € 240 € 240 € -
Valuveljed 16" ANTIA, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi; ainult luukpärale koos paketiga Colour Concept PCC ja hõbedase katusega PJ4 735 € 240 € 240 € -
Musta värvi valuveljed 16" ANTIA, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi; ainult luukpärale koos paketiga Colour Concept PCC ja musta värvi katusega PJS 810 € 310 € 310 € -
Valget värvi valuveljed 16" ANTIA, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi; ainult luukpärale koos paketiga Colour Concept PCC ja valget värvi katusega PJW 810 € 310 € 310 € -
Musta värvi valuveljed 16" ANTIA, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi PJM - 340 € 340 € -
Valget värvi valuveljed 16" ANTIA, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi; ei saa hõbedase värviga 8E8E PJN - 340 € 340 € -
Punast värvi valuveljed 16" ANTIA, rehvid 215/45 R16; asendavad standardvelgi; ei saa värvidega G0G0 / 4K4K / P7P7 PJP - 340 € 340 € -
Valuveljed 17" CLUBBER, rehvid 215/40 R17; asendavad standardvelgi; ei saa koos raskete teeolude paketiga PK4 PJ5 970 € 480 € 480 € -
Valuveljed 17" CAMELOT, rehvid 215/40 R17; asendavad standardvelgi; ei saa koos raskete teeolude paketiga PK4 PJ6 970 € 480 € 480 € -
Musta värvi valuveljed 17" SAVIO, rehvid 215/40 R17; asendavad standardvelgi PJ8 - - - 340 €
Vähendatud veeretakistusega rehvid 185/60 R15 84H; ainult koos velgedega PJ1/PJ2/PJE HA7 70 € 70 € 70 € -
Varuratas terasveljel, tungraud ja veljevõti PJA 70 € 70 € 70 € 70 €
Rehviparanduskomplekt koos 12V kompressoriga; puudub varustusest varuratta PJA korral q q q q

q sisaldub varustuses              –  ei ole valikus antud varustusastmes

ŠKODA N1 TARBESõIDUKID -  
PARIMAD LAHENDUSED ETTEVõTETELE!
Rohkem infot: www.skoda.ee/aRiklient/n1-taRbesoidukidN1
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Hind alates 10 390 €
FABIA STYLE
ŠKODA 

ÖKONOOMNE JA PRAKTILINE. keskmine 
kütusekulu on 4,6-4,7 l/100 km. suurim 
pagasiruumi maht omas klassis - kuni 1150 l.

SOODNE PIDADA! Škoda on soodsaimate 
ülalpidamiskuludega automark eestis! (tns 
emor, Car brand health estonia 2014-2016)

STIILNE. Red dot disaini- 
auhind, 15 kerevärvi -  
125 värvikombinatsiooni!

TIPPTASEMEL VARUSTUS. fabia style`l on üle 20 turvalisus-ja mugavusvarustuselemendi nagu konditsioneer, esiistmete soojendus, pardakompuuter,  
start-stop funktsioon, kiirushoidik, elektrooniline juhitavuskontroll esC, värvilise puutetundliku ekraaniga raadio “swinG”, 6 turvapatja, tehase alarm,  
kaugjuhtimisega kesklukustus, function-pakett. Ja palju muud!

LISAINFO: www.skoda.ee/models/fabia-style/eripakkumine/
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KÜLGVAADE
FABIA on ühtmoodi nii ilus 
kui ka dünaamiline. Tema 
vormid on määratletud 
teravate joonte ja jõuliste 
kaartega, mis loovad põneva 
valguse-varju mängu.

PANORAAMKATUS JA TOONKLAASID
FABIA veetlust saab veelgi rõhutada 
klaasist panoraamkatusega, mis ulatub 
esiklaasist katusespoilerini. Vajadusel 
saate kogu klaaskatuse rulooga kinni 
katta, et end päikese eest kaitsta. 
Täiendavat kaitset päikese ja võõraste 
pilkude eest pakuvad ka tagaosa 
tumedakstoonitud klaasid.

KÜLGMISED SUUNATULED
Küljepeeglite korpustes 
paiknevad külgmised 
suunatuled tugevdavad 
FABIA üldmuljet veel 
sammukese võrra.

EESTVAADE
Auto esiosa otse kiirgab jõudu ja 
kindlust. Esituleklaaside alaosa 
nurgeline kujundus meenutab Tšehhi 
kristallimeistrite hiilgavaid šedöövreid. 
Valiku tipus olevad esituled on musta 
taustaga ning sisaldavad ka LED-
päevasõidutulesid. Samuti võite oma 
FABIA varustada kurvifunktsiooniga 
udutuledega.

SalajaSed 
auStajad
Tähelepanu pole vaja paluda, see tuleb endale 
tõmmata. Alustuseks riietuge nii, et see võtab 
teised õhku ahmima. Kõikjal pöörduvad pilgud 
teie peale. 
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TAGATULED 
Auto tagaosast leiame 
tuttavad C-kujulised 
tagatuled läikivmustas 
raamis.

FABIA COMBI
Universaalkerega versioon kinnitab, 

et vorm ja funktsioon mahuvad elama 
sama katuse alla. Kere puhtad, teravad 

jooned ümbritsevad enneolematult 
avarat siseruumi. Täiuslikus tasakaalus 

proportsioonid avaldavad muljet mistahes 
nurga alt vaadatuna. FABIA COMBI 
näitab ilmekalt, kuidas dünaamiline 

disain ja praktiline kasutamisväärtus 
harmooniliselt koos eksisteerivad. Vaadake 

kasvõi funktsionaalseid, kuid samal ajal 
ülielegantseid katusereelinguid.
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VaIMuStuSe 
VIISKÜMMeNd VaRjuNdIt
Maailm on värve täis. Miks mitte neid siis 
näidata? Spetsiaalselt luukpärakere jaoks 
mõeldud ColourConcept pakub teie FABIA 
isikupärastamiseks arvukalt võimalusi. Katus, 
küljepeeglite korpused ja veljed võivad olla 
valged, mustad või hõbedased, nende kõrvale 
saate valida sobiva kerevärvi.

CANDY WHITE TAVAVÄRV JA 
MUST COLOUR CONCEPT

CAPPUCCINO BEIGE 
METALLIKVÄRV JA  
MUST COLOUR CONCEPT

QUARTZ GREY  
METALLIKVÄRV JA HÕBEDANE 
COLOUR CONCEPT

RALLYE GREEN METALLIKVÄRV  
JA MUST COLOUR CONCEPT

RACE BLUE METALLIKVÄRV  
JA VALGE COLOUR CONCEPT

MAGIC BLACK METALLIKVÄRV JA 
HÕBEDANE COLOUR CONCEPT

ColourConcept on spetsiaalselt loodud 
luukpärakerega versioonile. Värvikombinatsioonide 
täieliku nimistu leiate meie veebilehelt.

PACIFIC BLUE TAVAVÄRV  
JA HÕBEDANE COLOUR CONCEPT
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Pälvisite nende tähelepanu. Tore. Nüüd kutsuge 
nad sisse. Näidake, et teil on muudki peale selle, 
mida nende aukartust täis pilk märkab. Veenge 
neid, et ilu pole ainult pinnapealne.

SISeMINe  
Ilu

SISEKUJUNDUS
Kuhu te ka vaatate, FABIA vaimustav 
interjöör on tulvil kvaliteetseid 
materjale ja täpset koostetööd. 
Rõhutatud horisontaaljooned ja 
peenhäälestatud ergonoomika 
muudavad selle väikeauto sisemuse 
mugavaks ja üllatavalt avaraks.

ROHKEM AVARUST
Panoraamkatusega 

saate nautida 
vabadustunnet ja 

avarust.

PEDAALIKATTED
Pedaalide teraskatted 
on stiilsed ja lasevad 
juhil end mugavamalt 
tunda.



*  Saadaval alates 2017. aasta teisest poolest.  
Täpsema info saamiseks pöörduge ŠKODA lähima 
volitatud partneri poole.
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ŠKOda CONNeCt:  
VÕtKe INteRNetIMaaIlM 
eNdaGa KaaSa
FABIA aitab teil olla maailmaga ühenduses asukohast 
sõltumata. Interneti püsiühendus tähendab mitte ainult 
meelelahutust ja infot, vaid vajadusel ka abiteenusi. ŠKODA 
CONNECT on teie värav piiramatute sidevõimaluste maailma.

HÄDAABIKÕNE
FABIA ühenduvusvõimaluste 
hulka kuulub ka SOS-
ühendus. Hädaabisüsteemi 
sisselülitamiseks tuleb vajutada 
laes asuvat punast nuppu. Avarii 
korral tehakse hädaabikõne 
automaatselt.*

LIIKLUSINFO 
INTERNETIST
Alati mööda parimat teed: 
värskeim info annab teile 
täiusliku ülevaate igast 
reisist. Samuti võimaldab 
see reageerida olukorra 
muutustele, näiteks kui 
kuskil peaks tekkima 
ummik vms.

TANKLAD 
Näete kaugust tanklani, 
saadaolevate kütuste liike 
ja hindu. Infot kuvatakse 
reaalajas. Süsteem 
tuvastab ja kuvab sõidukile 
sobiva kütuseliigi andmeid 
automaatselt.

ILM
Saate värskeima 
üksikasjaliku info ilma 
kohta teie asukohas 
või sõidu sihtpunktis, 
sealhulgas ennustuse 
sademete kohta ja 
vajadusel ka hoiatused.

ŠKODA CONNECT
Pakutakse kahesuguseid teenuseid. Veebipõhine 
teabe- ja meelelahutusteenus edastab reaalajas infot 
navigeerimise tarbeks, näiteks liiklusteateid, Care 
Connect-teenused aga keskenduvad turvalisusele ja 
abiandmisele, võimaldades kaugjuurdepääsu sõidukile. 
Samuti pakuvad need vajadusel abiteenusi.

SÕIDUANDMED
Salvestab sõiduandmeid nagu keskmist 
kütusekulu, keskmist kiirus, läbisõitu 
ja sõiduaega. Telefonilt saate vaadata 
oma isiklikke sõiduandmeid ja omada 
ülevaadet kõigist sõitudest.*

PARKIMISKOHT 
Näitab mobiiltelefoni ekraanil teie auto 
täpset asukohta suures parklas, samuti 
parkimise alguse kellaaega ja kuupäeva 
ning parkla aadressi.



AMUNDSEN / BOLERO
Navigatsioonisüsteemi Amundsen (pildil) ja raadiot Bolero 
juhitakse 6,5-tolliselt puutekraanilt, lisaks kuuluvad süsteemi 
veel USB/Aux-In-liidesed, kindalaekas asuv SD-kaardi pesa, 
Bluetooth ja ŠKODA Surround. Seadet saab kasutada isegi 
auto funktsioonide haldamiseks. Amundseniga tuleb kaasa 
teekaarte sisaldav SD-mälukaart, SmartLink+ ja DAB-
digitaalvastuvõtja kuuluvad lisavarustusse.

KOOSKÕlaStatud 
elud

Õpetage oma nutitelefon veelgi nutikam olema. Tutvustage 
teda oma autole. Pange nad sama keelt rääkima. Kuhu 
iganes te lähete. Kes iganes te olete. Mida iganes te teete. 
Aga kõik teie elud on alati omavahel kooskõlas.

SMARTLINK+ 
Süsteem SmartLink+ (Škoda ühenduvuspakett, mis 
toetab MirrorLinki, Apple CarPlayd ja Android Autot) 
võimaldab juhil turvaliselt kasutada oma nutitelefoni 
teabe- ja meelelahutussüsteemi abil. Lisaks ühilduvad kõik 
rakendused, mis on sõidukite jaoks turvaliseks tunnistatud, 
MirrorLinki, Apple CarPlay ja Android Autoga. SmartLink+ 
sisaldab ka funktsiooni SmartGate. See võimaldab teil 
nutitelefoni ja auto ühendamist WiFi kaudu, mille järel 
pääsete ligi huvitavatele sõiduandmetele nagu kütusekulu, 
sõidudünaamika ja hooldusinfo.*

MYŠKODA RAKENDUS 
See on Paul, MyŠKODA 
rakenduse (Androidi ja 
iOSi tarvis) interaktiivne 
abimees, kes võib 

mitmesugustes argiolukordades teile 
toeks olla. Näiteks pääsete tema 
vahendusel ligi oma autot puudutavale 
infole või täielikule kirjeldusele selle 
kohta, mida auto nupud ja lülitid teevad, 
mida iga märgutuli tähendab jne. Aga 
Paul oskab ka jälgida teie kalendrisse 
märgitud sündmusi. Vähe sellest, et ta 
neid meelde tuletab, ta oskab ka teid 
sinna kohale juhatada.
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ŠKODA SURROUND
Muutke oma auto amfiteatriks. Juhtiva 
heliseadmete tootjaga koostöös valminud 
audiosüsteemil ŠKODA Surround on kuus 
kõlarit. Spetsiaalne tarkvara võib sinna lisada 
veel kaks virtuaalset kõlarit ees ja taga. Samuti 
suudab süsteem luua virtuaalse, kuid siiski 
muljetavaldava kõlaga bassikõlari.

*  SmartLink+ kasutamistingimuste ja 
ühilduvuse kohta saate infot meie 
veebilehelt.



PILETIHOIDIK
PÄIKESESIRMIL
Juhipoolsel päikesesirmil asuvat 
piletihoidikut saate kasutada parklapileti, 
foto või mõne dokumendi jaoks, mis 
peab teil kindlasti käepärast olema.
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IGa aSI 
OMal KOHal

KINDALAEGAS
Armatuurlauas asuv suletud 
panipaik on piisavalt mahukas 
üheliitrise joogipudeli jaoks.

PILETIHOIDIK 
ESIKLAASIL
Lihtne lahendus puhuks, 
kui teil on vaja hoida 
parkimispiletit nähtavas 
kohas. Auto on varustatud 
esiklaasi all asuva 
piletihoidikuga.

PRILLILAEGAS
Teie stiilsed prillid vajavad turvalist 
hoiukohta. Prillilaegas asub laes 
sisepeegli kohal.

ESIISTMETEVAHELINE KÄETUGI
Käetoes peituv panipaik 
pisiesemetele teeb mugavamaks nii 
juhi kui ka kaasreisija elu.

Haarake elul sarvist. Muutke see lihtsamaks. Muutke 
elu hõlpsamaks. Need väikesed asjad muudavad suuri 
asju. Võite seda nimetada tähelepanuks pisiasjadele.  
Või öelda meie moodi Simply Clever.
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HELKURVESTI TASKU
Helkurvesti saab panna esiukse sees 
asuvasse panipaika, kus see on alati 
käepärast.

NUTISEADME HOIDIK
Keskkonsoolis asuvasse 
topsihoidikusse paigaldatud hoidik 
sobib teie nutitelefonile või muule 
multimeediaseadmele, hoides seda 
sõidu ajal kindlalt paigal.

VIHMAVARJUHOIDIK
Sahtel ŠKODA 
originaalvihmavarjuga asub 
kaasreisija istme all.

PANIPAIGAD ESIUSTES
Esiukse avaras panipaigas on koht 
1,5-liitrisele joogipudelile. Samasse 
saab paigutada ka eemaldatava 
prügiurni.

TASKUD
Esiistme seljatoe siseküljel 
asuvasse võrktaskusse 
mahub mobiiltelefon või 
mõni muu väiksem ese.

JÄÄKAABITS
Roheline jääkaabits asub sees, aga 
samas ka väljas. See on paigaldatud 
tankimisluugi külge ja on vajadusel alati 
käepärast, ning isegi märja kaabitsa saab 
alati hoidikusse tagasi panna.
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VÕRKVAHESEIN
Universaalkerele mõeldud 
võrkvahesein eraldab 
pakiruumi salongist ning 
tõstab reisijate turvalisust.

NutIKad  
laHeNduSed

RIIUL
Riiulit saab luukpärakere pakiruumi 
kinnitada kahele kõrgusele, alumises 
asendis sobib see kergete esemete 
vedamiseks.

PAINDUV KINNITUSRIBA
See käepärane tarvik aitab väiksemaid 
esemeid pakiruumis paigal hoida.

KOKKUKLAPITAVAD NAGID
Kui poekott nagisse riputada, 
võib olla kindel, et ostud 
mööda pakiruumi laiali ei veere.

MAHT 
Pakiruumi iseloomustavad mõned muljetavaldavad 
arvud: luukpärakere puhul on pakiruumi maht 330 
liitrit, tagaistmeid kokku klappides aga kuni 1150 liitrit, 
universaalkerel koguni vastavalt 530 ja 1395 liitrit. 
Erineva suurusega pakivõrgud aitavad teil pakiruumi 
korras hoida ning takistavad esemete libisemist.

TOPELTPÕHI
See universaalkere jaoks mõeldud 
lisa kergitab pakiruumi põhja 
laadimiskünnise tasemele, hõlbustades 
peale- ja mahalaadimist. Lisaks 
moodustub topeltpõhja vahele ka pilgu 
eest varjatud panipaik.

Hoidke. Riputage. Tõstke. Lukustage. 
Avarat pakiruumi saab nutikate 
pisilahenduste abil veelgi avaramaks 
muuta. Avardub ka teie maailm.
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KESSY / EASY START
Auto saab varustada võtmeta 
avamis-/lukustamis- ja 
käivitussüsteemiga KESSY 
või selle lihtsustatud 
variandiga, mis kannab nime 
Easy Start. Mootori võtmeta 
käivitamiseks-seiskamiseks 
mõeldud Start/Stop-nupp 
asub roolisambal.

VALGUSE- JA 
VIHMAANDUR
Teie sõidud muutuvad 
veelgi mugavamaks ja 
turvalisemaks, kui jätate 
tulede ja klaasipuhastite 
sisse- ja väljalülitamise 
valguse- ja vihmaanduri 
hooleks.

ELEKTRILISELT REGULEERITAVAD 
SOOJENDUSEGA VÄLISPEEGLID
Auto salongi mugavusest saata ka küljepeegleid 
hõlpsasti reguleerida ja neid jäitest või udust 
puhastada, isegi aknaid pole tarvis avada.

ELEKTRITÕSTUKIGA AKNAD
Esiakende tõstukite lülitid asuvad käepäraselt 
uksepaneelil. Kui valite oma autole ka 
tagaakende elektritõstukid, saate koos 
nendega veel tagaakende lapselukud.

MULTIFUNKTSIONAALROOL
Nahkkattega multifunktsionaalrooli on 
meeldiv käes hoida ning see võimaldab 
teil juhtida ka raadiot, Maxi DOT-näidikut 
ja telefoni.

KLIIMASEADE CLIMATRONIC
Kliimaseade töötab teie heaks mitte ainult kuumadel 
suvekuudel. See tagab mõnusa äraolemise aastaringi ja 
saab tänu niiskusandurile ise hakkama ka uduseks kippuvate 
akendega.

MÕNud ON
NautIMISeKS
Hingake sügavalt sisse. Nautige mugavust samamoodi 
nagu naudite tähelepanu. Isegi pikemad reisid on 
lõõgastavad ega võta pead märjaks. Haarake elul sarvist, 
aga tundke end seejuures mugavalt.
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Täiendav kätepaar ei tee kunagi paha. Laske 
tehnikal end meelistegevuse juures aidata. 
Nähtamatud valvurid aitavad teil ohte vältida.

FRONT ASSIST
Esikaitserauas asuvat radarit kasutav Front Assist hoiatab 
juhti kokkupõrkeohu eest hoiatussignaaliga ja märguandega 
Maxi DOT-näidikul. Kui juht ei reageeri, alustab süsteem ise 
pidurdamist, et leevendada kokkupõrke tagajärgi.

ADAPTIIVNE  
KIIRUSHOIDIK
Esikaitserauas asuva radari abil 
hoiab adaptiivne kiirushoidik 
turvalist pikivajet eesliikuvate 
sõidukitega.

JUHI VÄSIMUST TUVASTAV 
SÜSTEEM
Juhi väsimuse tuvastamiseks hindab 
süsteem roolivõimendi anduritelt 
saadud andmeid. Vajaduse korral 
kuvatakse Maxi DOT-näidikule 
soovitus sõidupausi pidada.

TAGURDUSKAAMERA
Manööverdamine muutub 
imelihtsaks, kui varustate oma 
auto tagaluugi käepidemes asuva 
tagurduskaameraga. See jälgib sõiduki 
taha jäävat ala ja näitab ka sõiduki 
laiusest tulenevaid liikumisjooni.

tellIGe 
tuRVateeNuS
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Risk õilistab, aga mitte autot juhtides. 
Mõnulege stiilselt, aga seejuures ohutult. 
Äratage tähelepanu, tõmbamata ohte ligi. 
Muretsege muretult.

MuRetSeGe  
MuRetult

TURVAPADJAD
Juhi ja reisijate maksimaalse 
turvalisuse tagamiseks 
on auto varustatud kuue 
turvapadjaga.* Nende hulka 
kuuluvad peaturvapadjad 
ning eesmised ja külgmised 
turvapadjad.

EESMISED TURVAPADJAD
Juhi turvapadi asub rooliratta 
keskmes, kaasreisija oma aga 
armatuurlauas. Kaasreisija 
turvapatja saab välja lülitada, kui 
esiistmele paigaldatakse lapseiste.

KOLMAS PEATUGI
Sageli veetakse kõige väärtuslikumat koormat sõiduki 
tagaosas. Tagaistujad oskavad hinnata tagaistme 
kolmandat peatuge, mis on mõeldud keskmisel kohal 
reisijale.

KÜLGTURVAPADJAD
Need kaks turvapatja 
kaitsevad juhi ja kaasreisija 
vaagnapiirkonda ja rinnakorvi 
küljelt tuleva löögi korral.

* Euroopa Liidu riikides
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JÕUÜLEKANDED
Absoluutset jõudu saate nautida 
absoluutses mugavuses, 
kui eelistate 7-käigulist 
automaatkäigukasti DSG (Direct 
Shift Gearbox). Juhid, kes 
eelistavad ise käiku vahetada, 
saavad valida mootori koos 5- või 
6-käigulise manuaalkäigukastiga. 
Tänu käigukangi lühikestele 
liikumisteedele töötavad need 
täpselt ja kergelt.

START-STOPP-SÜSTEEM
Start-stopp-süsteem säästab 
kütust, lülitades tühikäigul töötava 
mootori automaatselt välja. 
Mootor taaskäivitub automaatselt 
siduripedaali vajutamise peale.

DIISELMOOTORID
Diiselmootorid 
võimsusega 55 kW, 66 
kW või 77 kW on sujuva 
käigu ja erakordselt 
väikese kütusekuluga.

BENSIINIMOOTORID 
Isegi võimsust tajutakse erinevalt. 
Meie pakkumine sisaldab nii TSI- kui ka 
MPI-tehnoloogiaga bensiinimootoreid. 
Võimsustest on valida 44 kW, 55 kW, 
70 kW ja 81 kW.

ÄRGe PINGutaGe 
eNd HINGetuKS
Muutke tänavad oma mänguväljakuks. Tehke siksakke, 
seejärel siksakitage läbi liiklusvoolu. Sõitke sinna, 
sõitke tagasi, vahepeal võite kõikjal peatuda. Kõike 
seda mootoritega, mis on keskkonnasõbralikud, 
rahakotisõbralikud ja ka võimsusesõbralikud.



LÄVEPAKUKATTED
Monte Carlo-kirjaga 

lävepakukatel on nii kaunistav 
kui ka kaitsev otstarve. VELJED

Monte Carlo-
versioon veereb 
efektsetel 
mustadel 
16-tollistel 
valuvelgedel Italia.

STIILIELEMENDID
Käigukanginupp on 
kaetud musta nahaga. 
Käigukangiümbrist ja 
põrandamatte kaunistab 
punane ehisteping. 
Keskkonsool võib olla 
punane või must.

PANORAAMKATUS
Auto erilisust 
rõhutab 
panoraamkatus, mis 
nii luukpäral kui ka 
universaalil kuulub 
põhivarustusse.

Võtke ŠKODA autode edukas ajalugu legendaarsel Monte Carlo 
rallil. Segage seda vürstiriigi stiili ja glamuuriga. Ning saategi 
ägeda ŠKODA FABIA MONTE CARLO. Auto eripäraks on 
mustad sisustuselemendid, mis annavad interjöörile ainulaadse 
stiili ja väljendusrikkuse. Aeg on sisse astuda.

SPORTINTERJÖÖR
Interjööris paistavad silma 
punase, musta ja halli polstriga 
sportistmed. Perforeeritud 
nahast kattega sportrooli 
ehivad punased tepingud.

VÄLISKUJUNDUS
Välimuse eripäraks on hulk musti 
detaile: küljepeeglite korpused, esivõre 
raam, esispoiler, ukselävekarpide 
plastkatted ja difuusor. B-piilarit 
kaunistab Monte Carlo logo. Üldmulje 
tugevdamiseks ja reisijate mugavuse 
tõstmiseks on kõik sõidukid varustatud 
tumedakstoonitud tagumiste 
klaasidega.

tOOGe PuNaNe 
ÜlIKONd VÄlja
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Leidke uusi väljakutseid. Proovige uusi spordialasid. Uurige 
tundmatuid radu. ŠKODA FABIA COMBI SCOUTLINE on 
riietatud seikluste tarvis. Muljetavaldavad lisadetailid annavad 
ScoutLine-mudelile maastiksõiduks sobiva toeka välimuse. 
Aga need aitavad sillutamata teedel sõites ka kere  
kivide eest kaitsta.

AINULAADNE DISAIN
ScoutLine saab muuhulgas 
autoninasse kaitserauakatte, mida 
ehib ainulaadne värvikombinatsioon 
must-hallist tekstuuripinnast 
ja läikivhõbedasest. Halva 
ilmaga oskate kindlasti hinnata 
põhivarustusse kuuluvaid udutulesid.

Tagumine must-halli 
tekstuurpinnaga kaitserauakate 
koos läikivhõbedase 
integreeritud difuusoriga annab 
auto tagaosale erakordselt 
toeka välimuse.

MAASTIKUAUTO ISELOOM
Must-halli tekstuurpinnaga rattakoopalaiendid 
ja lävekarbilaiendid rõhutavad auto erilisust 
ja selle maastikusõiduomadusi. ScoutLine-
mudeli praktilisi kasutusvõimalusi laiendavad 
katusereelingud.

tuNNe 
tuNdMatut

BRAGA
17-tollised 
antratsiithallid 
valuveljed Braga

CLUBBER
17-tollised 
valuveljed Clubber

ROCK
16-tollised 
valuveljed Rock
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aCtIVe aMBItION

INTERJÖÖR AMBITION BLUE
Piano White dekoor

INTERJÖÖR ACTIVE BLACK

INTERJÖÖR ACTIVE BLACK

INTERJÖÖR AMBITION GREY
Light Brushed dekoor

INTERJÖÖR AMBITION GREY
Basket Matt dekoor

INTERJÖÖR AMBITION BLUE
Dark Brushed dekoor 

INTERJÖÖR AMBITION RED
Light Brushed dekoor 

Active-versiooni interjööris on ehisosad – ukselingid, 
õhutusavade raamid ja näidikute randid – mustad.

Ambition-versiooni interjööris on ukselingid, õhutusavade 
raamid, näidikute randid ja rooliratta detailid kroomitud. 
Saate valida suure hulga istmepolstrite ja dekoorivärvide 
vahel. Põhivarustusse kuuluvad elektritõstukitega esiaknad 
ja seadistatava kõrgusega juhiiste.
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SPORt- 
IStMed

eleGaNCe

SPORTISTMEDINTERJÖÖR ELEGANCE BEIGE
Piano Black dekoor 

SPORTISTMEDINTERJÖÖR ELEGANCE BLACK
Dark Brushed dekoor 

INTERJÖÖR ELEGANCE BLACK
Basket Matt dekoor 

INTERJÖÖR ELEGANCE BLUE
Dark Brushed dekoor 

INTERJÖÖR ELEGANCE BLUE
Piano White dekoor 

Eksklusiivsed eridisainiga 
sportistmed rõhutavad teie auto 
dünaamikat. Need on saadaval lisana 
Ambition- ja Elegance-versioonile.

Elegance-versioonil on samuti kroomitud ehisosad.  
Saate valida suure hulga istmepolstrite ja dekoorivärvide 
vahel. Põhivarustuses on Easy Start, kliimaseade, raadio Blues, 
seadistatava kõrgusega istmed juhile ja eesmisele kaasreisijale 
ning nahkkattega rool.
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Saadaval alates 2017. aasta augustist

Saadaval kuni 2017. aasta juunini



Veljed

17" valuveljed CAMELOT

16" valuveljed ROCK

17" valuveljed CLUBBER

15" valuveljed MATONE

16" hõbedased valuveljed ANTIA

15" valuveljed MATO

16" valged valuveljed ANTIA

15" terasveljed ilukilpidega DENTRO

16" punased valuveljed ANTIA

14" terasveljed ilukilpidega FLAIR

16" mustad valuveljed ANTIA
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LÄVEPAKUKATTED
Dekoratiivsed alumiiniumosadega lävepakukatted rõhutavad auto 
ainulaadset disaini ja kaitsevad ka lävepakke mehaaniliste vigastuste eest. 
(6V0 071 303) 87 € (paigaldusega 113 €)

PORISIRMID
Porisirmid kaitsevad keret pori ja kivide eest. 
(6V6 075 101 + 6V0 075 111) 34 € 
(paigaldusega 74 €)

SUUSA- JA 
LUMELAUABOKS
Lukustatav suusa- ja 
lumelauaboks ühendab 
endas praktilisuse, stiili ja 
turvalisuse. Mahutab kuni 5 
paari suuski või 4 lumelauda. 
(5L6 071 175A) 518 € 
(paigaldusega 528 €)

RISTITALAD
Katusel asuvale alusraamile 
saab turvaliselt kinnitada 
mitmesuguseid hoidikuid 
ja raame, näiteks 
jalgrattahoidiku või 
suusaboksi. 
Luukpära (6V6 071 126) 
185 € (paigaldusega 193 €)
Universaal (6V9 071 151) 
153 € (paigaldusega 162 €)

teIe autO, 
teIe KÄeKIRI
Tarvikud pole sugugi pelgalt moevidinad. 
ŠKODA Originaaltarvikutega saate muuta autot 
praktilisemaks ja turvalisemaks ning kohandada 
sõidukit paremini oma isiklike vajaduste ja soovidega.



16" valuveljed ITALIA 
(6V0 071 496B 8Z8) 168 €

17" läikivmustad valuveljed SAVIO 
(5JA 071 497B FL8) 185 €

16" valged valuveljed ITALIA 
(6V0 071 496A FM9) 175 €

17" mattmustad valuveljed SAVIO 
(5JA 071 497C ZG6) 185 €

16" mustad valuveljed ITALIA 
(6V0 071 496 FL8) 175 €
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LAPSEISTE 
Turvalisust ja mugavust väikestele reisijaile vanuses  
3 kuni 12 aastat (15–36 kg) pakub lapseiste Wavo  
1-2-3. Muuhulgas vastab see karmidele  
EuroNCAPi turvanõuetele. 
(000 019 903D) 196 €

KUMMIMATID
Kergesti puhastatavad 
kummist jalamatid 
kaitsevad auto sisemust 
halva ilma korral. 
(6V0 061 551 +  
6V1 061 551) 36 €

TEKSTIILMATID
Kvaliteetsed 
FABIA logoga 
tekstiilpõrandamatid 
muudavad interjööri 
mugavamaks ja 
hubasemaks. 
(6V1 061 404A) 37 €

* Saadaval ainult ScoutLine-mudelile.

17" antratsiithallid valuveljed BRAGA* 
(5JJ 071 497C HA7) 198 €



KuI NautISIte luGeMISt, SI IS KujutaGe ette,  
KuIdaS Veel SÕIta ON 

HelIStaGe MeIle PROOVISÕIdu KOKKulePPIMISeKS

Ametlikult volitatud ŠKODA edasimüüjad Eestis on:

ŠKODA Tartu • Aasta Auto AS  
Tartu, Sepa 24 A, 51013 • Telefon: 7308 000 
info@aastaauto.ee • www.aastaauto.ee

Moller Auto Pärnu OÜ • Pärnu, Välja tn. 3, 80010   
Telefon: 4476 140 • parnu@moller.ee

Moller Auto Viru OÜ • Jõhvi, Narva mnt 143, 41536   
Telefon: 6808 200 • viru@moller.ee

ŠKODA Viljandi • Folk Auto OÜ  
Viljandi, Tallinna mnt 45, 71018 
Telefon: 4355 340 • viljandi@moller.ee

ŠKODA Kuressaare • Warma Auto OÜ 
Kuressaare, Tallinna 82a, 93815 
Telefon: 4530 120 • info@warmaauto.ee 
www.warmaauto.ee 

ŠKODA Tallinn • Auto 100 Tallinn AS 
Tallinn, Paldiski mnt 73 / Pirni 1, 10621 
Telefon: 6808 222 • info@skoda.ee, auto@skoda.ee

ŠKODA Laagri • SKO Motors OÜ 
Pärnu mnt. 543, Laagri 76404 
Telefon: 6837 070 • auto.laagri@skoda.ee 
www.skodalaagri.ee

WWW.SKODA.EE

Hinnakiri kehtib alates 29.05.2017. Hinnakiri on eurodes. Käesolev hinnakiri muudab kehtetuks kõik eelnevad hinnakirjad. Hinnakirjas toodud informatsiooni hindade, standard- ja lisavarustuse, disaini ja tehniliste detailide osas on 
tootjal õigus muuta sellest ette teatamata. Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Škoda sõiduautodele kehtib üle-euroopaline tootjatehase garantii 4 aastat läbisõidupiiranguga 120 000 km. Hooldusvälp vastavalt hooldusnäidule. Škoda 24 h autoabi kehtib garantiiperioodil esimesed 2 aastat. 
Škoda autoabi 24 h +372 6 979 182.


