
*FABIA HATCHBACK ACTIVE AMBITION STYLE

1.0 MPI 44 kW (60k) 5°MP 11 300 € 12 240 € -

1.0 TSI 70 kW (95k) 5°MP 12 610 € 13 170 € 14 490 €

1.0 TSI 70 kW (95k) 7°AP 14 110 € 14 670 € 15 990 €

*FABIA COMBI ACTIVE AMBITION STYLE

1.0 TSI 70 kW (95k) 5°MP 13 260 € 13 800 € 15 140 €

1.0 TSI 70 kW (95k) 7°AP 14 760 € 15 300 € 16 640 €

*ŠKODA FABIA a ŠKODA FABIA COMBI dostupné už len ako skladové vozidlá.

5 ROKOV POHODY:

ZÁRUKA
5 rokov

SERVIS
5 rokov

FINANCOVANIE
1,99%

PAKET PLUS
gratis

ZIMNÉ
kompletyALEBO
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ACTIVE
Interiér Active čierny a dekoračné obloženie Basket Narbe sivé

Oceľové disky kolies 6J × 15“ s krytmi DENTRO (185/60 R15)

ESC, vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, RBS, TPM,
XDS+, multikolíznej brzdy a funkcie Prefill

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Hlavové airbagy a bočné airbagy

Signalizácia nezapnutého pásu na predných a zadných sedadlách

Manuálna klimatizácia

Halogénové svetlomety s LED denným svietením

Rádio SWING (6,5" farebný dotykový displej; SD slot, USB)

DAB - digitálny rádiopríjem

4 reproduktory vpredu

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

Tónované sklá

Start&Stop systém a rekuperácia brzdnej energie

Strešný nosič čierny (len pre Combi)

Zadné kotúčové brzdy (len pre 1.0 TSI 81kW )

Dvojramenný PUR volant, nastaviteľný vo dvoch osiach

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Zadný stierač s ostrekovačom

2x ISOFIX a TopTether na krajných sedadlách vzadu

Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže

Súprava na opravu pneumatík (kompresor na 12 V + fľaša s náplňou; pre 1.0
MPI a 1.0 TSI 70kW)

Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné 60:40 (len
pre Hatchback)

Zadné sedadlo a operadlo delené a sklopné 60:40 (len pre Combi)

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla;
elektrické ovládanie okien vpredu s impulzným ovládaním; kľučky dverí vo
farbe vozidla

Držiak na 1,5 l fľašu v predných dverách

Držiak na 0,5 l fľašu v zadných dverách

Funkčný paket (háčiky na tašky a priehradka v batožinovom priestore,
lampička na čítanie vpredu a vnútorné svetla vzadu, 4 sklopné stropné madla
s 2 háčikmi, make-up zrkadlo na strane vodiča a spolujazdca, slnečná clona
na strane spolujazdca s varovným štítkom airbagu)

Predĺžená záruka 5 rokov, do 100 000 km (Platí tá z podmienok, ktorá
nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia počtu kilometrov)

ŠKODA – Doživotná garancia Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha
na vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče,
vybitá batéria, zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby –
náhradnú dopravu, požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

AMBITION (NAVYŠE OPROTI ACTIVE)
Interiér Ambition sivý a dekoračné obloženie Basket Narbe čierne

Disky CYGNUS z ľahkej zliatiny 6J x 15" (185/60 R15)

Predné hmlové svetlomety

2-ramenný kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia

Maxi DOT – displej palubného počítača

Paket Chróm (hlavica radiacej páky, ovládač prívodu vzduchu do interiéru,
výduchy prívodu vzduchu, kľučky dverí, poistné tlačidlo ručnej brzdy)

Speedlimiter - Obmedzovač rýchlosti

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Úložné vrecká na zadnej strane predných sedadiel

Úložná schránka v batožinovom priestore vľavo

Chrómovaný rámik chladiča

Schránka na okuliare

Dáždnik pod sedadlom spolujazdca

STYLE (NAVYŠE OPROTI AMBITION)
Interiér Style čierny a dekoračné obloženie Dark Brushed

Disky ALORE z ľahkej zliatiny 6J x 16" (215/45 R16)

LED zadné svetlá

CLIMATRONIC - automatická klimatizácia s kombinovaným filtrom
a senzorom vlhkosti v držiaku vnútorného spätného zrkadla s automatickým
stmievaním

Rádio SWING PLUS (6,5" farebný dotykový displej; SD slot, USB, Bluetooth
a ovládanie telefónu na displeji rádia)

SmartLink+

Soundpaket ŠKODA Surround (6 reproduktorov: 4 vpredu a 2 vzadu)

EASY START - bezkľúčové štartovanie

2-ramenný kožený multifunkčný volant na ovládanie rádia a telefónu

Parkovacie senzory vzadu

FRONT ASSIST - výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia

Tempomat

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor, vnútorné spätné
zrkadlo s automatickým stmievaním

Elektrické ovládanie okien vzadu s impulzným ovládaním

Lakťová opierka vpredu

Vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

ZÁKLADNÁ VÝBAVA
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ACTIVE AMBITION STYLE

AKČNÉ PAKETY

Active Plus:
v hodnote
430 €

Predné hmlové svetlomety
Bluetooth a ovládanie telefónu na displeji rádia
Palubný počítač

WSH 199

Ambition Plus:
v hodnote 1015 €

Rádio SWING PLUS (6,5"" farebný dotykový displej; SD slot, USB,
Bluetooth a ovládanie telefónu na displeji rádia),

Dvojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu,
dekor na volante Piano čierny

Elektrické ovládanie okien vzadu s impulzným ovládaním
EASY LIGHT ASSIST - svetelný senzor
Lakťová opierka vpredu
Parkovacie senzory vzadu

WSE 199

Style Plus:
v
hodnote
1135 €

Parkovacia kamera s ostrekovačom
Navigačný systém AMUNDSEN
KESSY - bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie

WSG 449

Style Comfort
v hodnote
1380€

FULL LED hlavné svetlomety a LED hmlové svetlomety s funkciou
CORNER

BLIND SPOT DETECT - sledovanie mŕtveho uhla
REAR TRAFFIC ALERT - asistent vyparkovania
SUNSET - sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika

WSI 599

KOMBINAČNÉ CENY PRE AKČNÉ PAKETY

Maxi DOT – displej palubného počítača (pre WSH) 9S5 187 − −
Predné hmlové svetlomety s funkciou CORNER (pre WSH) PW2 112 − −
Parkovacie senzory vpredu a vzadu (pre WSE) 7X2 − 334 −
Lakťová opierka vpredu a 2× USB slot na nabíjanie vzadu (pre WSE) 6E7 − 53 −
Lakťová opierka vpredu s prešitím a 2× USB slot na nabíjanie vzadu (pre WSE v kombinácii s WBB alebo
PW7)

6E6 − 62 −

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor (pre WSE) PR4 − 229 −
AUTO LIGHT ASSIST – automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel, svetelný a dažďový senzor
a vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním (pre WSE)

PR6 − 361 −

Navigačný systém AMUNDSEN (pre WSE; PNB pre panoramatickú strechu) PNA/PNB − 509 −
Trojramenný športový multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu, dekor Piano čierny (pre
WSE)

PL5 − 124 −

Alarm s vnútornými senzormi (Systém SAFE, pre WSG) PDT − − 248

Navigačný systém AMUNDSEN pre panoramatickú strechu (pre WSG) PNB − − 0

BEZPEČNOSŤ

Asistent rozjazdu do kopca UG1 95 95 95

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia 6K2 306 306 •
Asistent rozpoznania únavy EM1 - 46 46

Full LED hlavné svetlomety a LED hmlové svetlomety s funkciou CORNER PK9 − 826 826

Predné hmlové svetlomety PW1 226 • •
Predné hmlové svetlomety s funkciou CORNER PW2 − 111 111

LED zadné svetlomety 8SK − 163 •
Paket na zlé cesty (nie v kombinácii so 17" a 18" diskami) PK4 192 192 192

EASY LIGHT ASSIST - svetelný senzor PR1 36 36 -

LIGHT AND RAIN ASSIST - svetelný a dažďový senzor, vnútorné spätné zrkadlo s automatickým
stmavovaním

PR4 - 267 •

AUTO LIGHT ASSIST – asistent diaľkových svetiel, svetelný a dažďový senzor a vnútorné spätné zrkadlo
s automatickým stmavovaním

PR6 - 399 133

BLIND SPOT DETECT a REAR TRAFFIC ALERT 7Y8 − 399 399

Kotúčové brzdy vzadu (len 1.0 TSI 70 kW s manuálnou prevodovkou) 1KT 95 95 95

FUNKČNOSŤ

SUNSET - sklá s vyšším stupňom tónovania od B-stĺpika PH2 158 158 158

Panoramatická sklenená strecha (bez schránky na okuliare; len pre Hatchback) PG5 − 743 743

Panoramatická sklenená strecha (bez schránky na okuliare; len pre Combi) PG6 − 743 743

Panoramatická sklenená strecha so strieborným strešným nosičom (bez schránky na okuliare; len
pre Combi)

PG7 − 827 827

Strešný nosič strieborný (len pre Combi) PG1 − 95 95

Fajčiarsky paket (popolník vpredu a zapaľovač) PKD 28 28 28

DOPLNKOVÁ VÝBAVA
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FUNKČNOSŤ

Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov 8X8 139 139 139

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla 9T1 29 29 •
Príprava na ťažné zariadenie 1D7 114 114 114

Ťažné zariadenie s odnímateľnou hlavicou a adaptérom PTY 536 536 536

Športový podvozok (pre Combi) PSP 0 0 0

Komfortný podvozok (pre Hatchback) PSS 0 0 0

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

Ozdobné kryty pedálov VF2 94 94 94

Dynamic paket (športové sedadlá, športové pedále, športový podvozok, trojramenný športový multifunkčný
kožený volant na ovládanie rádia a telefónu a dekoračná lišta DARK BRUSHED; v kombinácii len
s Bluetooth)/+ elektrické ovládanie okien vzadu s impulzným ovládaním

WBB/WBZ -/- 416/597 -/324

Dekoračné obloženie LIGHT BRUSHED 5MC - 0 -

Dekoračné obloženie BLACK PIANO 5ML - - 0

Dekoračné obloženie CHERRY RED (len pre WBB/WBZ) 7TM - 48 48

Dvojramenný kožený volant, dekor Piano čierny PL1 241 - -

Dvojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia, dekor Piano čierny (v kombinácii len s 9S5 ) PL2 361 • -

Dvojramenný multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu, dekor Piano čierny (v kombinácii len
s 9S5)

PL3 380 19 •

Dvojramenný športový multifunkčný kožený volant na ovládanie rádia a telefónu, dekor Piano čierny PL5 − 143 124

Výškovo nastaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca 3L3 65 • •
WINTER paket - vyhrievané predné sedadlá a ostrekovače čelného skla PWP 245 245 −

DISKY/PNEUMATIKY

Disky CYGNUS z ľahkej zliatiny 6J x 15" (pneu 185/60 R15) PJD 594 • -

Disky MATONE z ľahkej zliatiny 6J x 15" (pneu 185/60 R15)" PJY 594 0 0

Disky MATONE z ľahkej zliatiny 6J x 15" čierne (pneu 185/60 R15) - len pre Color Concept" PJR − 112 -

Disky ALORE z ľahkej zliatiny 7J x 16" (pneu 215/45 R16)" PJQ − 458 •
Disky VIGO z ľahkej zliatiny 7J x 16" (pneu 215/45 R16)" PJJ − 458 0

Disky VIGO z ľahkej zliatiny 7J x 16" čierne (pneu 215/45 R16) - PJK pre Color Concept" PJU/PJK - 570 111

Disky VIGO z ľahkej zliatiny 7J x 16" biele (pneu 215/45 R16) - PJL pre Color Concept" PJV/PJL - 570 111

Disky VIGO z ľahkej zliatiny 7J x 16" červené (pneu 215/45 R16)" PJX - 570 111

Disky VIGO z ľahkej zliatiny 7J x 16" antracitové (pneu 215/45 R16)" PJ9 − 570 111

Disky CAMELOT z ľahkej zliatiny 7J x 17" (pneu 215/40 R17)" PJ6 − 917 460

Disky SAVIO z ľahkej zliatiny 7J x 17" (pneu 215/40 R17)" PJ7 − 1009 551

Disky BLADE z ľahkej zliatiny 7J x 17" (pneu 215/40 R17)" PJ8 − 1121 663

Disky VEGA z ľahkej zliatiny 7J x 18" čierne leštené (pneu 235/35 R18) - len pre TSI motory a len Hatchback" PJ0 - 1627 1170

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez Tyre Fit) pre Style
1.0 TSI 81kW v základnej výbave"

PJA 95 95 95

Rezerva na oceľovom disku (plnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez Tyre Fit) pre 1.0 TSI 81kW
v základnej výbave, pre verziu Style 1.0 TSI 81 kW bez príplatku"

PJB 95 95 95

KOMFORT

Parkovacie senzory vzadu 7X1 285 285 •
Parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X2 619 619 334

Parkovacia kamera s ostrekovačom (v kombinácii len s 9ZV+RAB/RAC/PNA/PNB) KA1 285 285 285

Obmedzovač rýchlosti 8T9 48 • -

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti 8T6 204 158 •
ACC - Adaptive Cruise Control - Adaptívny tempomat (možné len pre TSI motory) PLI − 712 251

Lakťová opierka vpredu 6E1 123 123 •
Lakťová opierka vpredu a 2× USB slot na nabíjanie vzadu 6E7 175 175 53

Lakťová opierka vpredu s prešitím (len s WBB alebo PW7) 6E4 - 133 9

Lakťová opierka vpredu s prešitím a 2× USB slot na nabíjanie vzadu (len s WBB alebo PW7) 6E6 - 184 62

Paket SIMPLY CLEVER - sieťový program, pružná odkladacia schránka v batožinovom priestore, odpadkový
kôš, obojstranný koberec (Hatchback/Combi)

PSI 141/168 141/168 141/168

CLIMATRONIC - automatická klimatizácia s kombinovaným filtrom a senzorom vlhkosti a vnútorné spätné
zrkadlo s automatickým stmavovaním

PHF - 358 •

Elektrické ovládanie okien vzadu s impulzným ovládaním PW5 - 185 •
Elektrické ovládanie okien vzadu s impulzným ovládaním a prešitím vo výplniach dverí (len pre WBB/Style
s 6E4/6E6)

PW7 - - 19
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KOMFORT

Palubný počítač 9S3 56 - -

Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača 9S5 243 • •
Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu 0TD 48 48 •
Deliaca sieť za zadnými sedadlami (len pre Combi) 3CB − 112 112

Medzipodlaha v batožinovom priestore (len pre Combi) PGN − 146 146

MULTIMÉDIÁ

Rádio SWING PLUS (6,5" farebný dotykový displej; SD slot, USB, Bluetooth, Smart Link+, ovládanie telefónu
na displeji rádia, Soundpaket ŠKODA Surround (6 reproduktorov: 4 vpredu a 2 vzadu)

RAC - 367 •

Navigačný systém AMUNDSEN (6,5" farebný dotykový displej; SD slot, USB, Bluetooth, ovládanie telefónu
na displeji rádia, Soundpaket ŠKODA Surround (6 reproduktorov: 4 vpredu a 2 vzadu), online služby na 1 rok ;
mapový podklad Európy na SD karte; PNB pre panoramatickú strechu)

PNA/PNB - 875 655

Bluetooth a ovládanie telefónu na displeji rádia (len v kombinácii s RAB) 9ZV 146 146 •
Hlasové ovládanie (len v kombinácii s PNA/PNB) QH1 - 19 19

SmartLink+ (v kombinácii len s PNA/PNB) 9WT - 178 •
SmartLink+ s Media Command – ovládanie navigácie prostredníctvom tabletu alebo smartfónu (len
v kombinácii s PNA/PNB)

9WX - 260 82

Soundpaket ŠKODA Surround so 6 reproduktormi (4 vpredu a 2 vzadu; len v kombinácii s RAB) PS0 75 75 •
Emergency Call + CareConnect na 3 roky (v kombinácii len s RAB/RAC/PNA/PNB) − 373 373 373

ZABEZPEČENIE VOZIDLA

Alarm s vnútornými senzormi (Systém SAFE; len v kombinácii s RAB/RAC/PNA/PNB) PDR 250 250 -

EASY START - bezkľúčové štartovanie PD4 - 224 •
EASY START - bezkľúčové štartovanie a alarm s vnútornými senzormi (Systém SAFE) PDS - 470 248

KESSY - bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie PD7 - 419 195

KESSY - bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie a alarm s vnútornými senzormi (Systém SAFE) PDT - 666 443

OSTATNÉ

UNI farba modrá Energy •UNI 0 0 0

SPE farba biela Laser, biela Candy, červená Corrida •SPE 314 314 314

Metalické farby •MET 471 471 471

Červená Velvet metalíza/Fleet farby •FLT 793 793 793

Color Concept - strecha, kryty spätných zrkadiel a disky z ľahkej zliatiny v kontrastnom lakovaní (len
Hatchback)

PCC 229 229 229

Scoutline (Off-road dizajnové prvky nárazníkov a výrazné oplastovanie - možné len pre Combi a v kombinácii
s diskami ALORE 16"/BRAGA 17") (len s paketom PG1 alebo PG7)

YCT 1405 1405 1405

Black Packet (Zadné LED svetlá, čierne lakované kryty spätných zrkadiel, čierne lakovaná mriežka chladiča,
disky z ľahkej zliatiny MATONE 15" čierne - pre WW2 disky z ľahkej zliatiny VIGO 16" čierne)

WW0/WW2 543/705 187/519 -/90

Predĺžená záruka na 5 rokov, 100 000km EA4 • • •
Predĺžená záruka na 5 rokov, 150 000km EA9 246 246 246

SERVISNÉ BALÍČKY BASIC PROFESSIONAL

Servis 5 rokov/75 000 km 696 1326

Servis 5 rokov/100 000 km 930 1878

Servis 5 rokov/150 000 km 1416 3000

• Základná výbava − Nie je v ponuke MP Manuálna prevodovka AP Automatická prevodovka

Motory TSI na splnenie limitov emisného predpisu EU6AG využívajú systém GPF (Gasoline Particulate Filter) na zachytávanie a redukciu nespálených častíc.
* Dostupnosť po preverení u autorizovaných obchodníkov siete ŠKODA.

Technicke ́dat́a vozidla naj́dete v kataloǵu technickyćh dat́ na strańke www.skoda-auto.sk.
Ceny uvedene ́v cenniḱu su ́odporućǎne ́ceny pre klienta v € vrat́ane DPH.
Doplnkova ́vyb́ava znamena ́bohatsǐe vybavenie vozidla, nie zdvojenu ́vyb́avu. Konecňu ́cenu,
vyb́avu a jej mozňu ́kombinovatelňost ̌konzultujte s autorizovanyḿ predajcom znacǩy SǨODA.
Spolocňost ̌SǨODA AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje prav́o zmeny cien a sp̌ecifikaćii ́
bez predchad́zajućeho upozornenia. Vsětky obraźky su ́ilustracňe.́

Cenník platný od 16.04.2021 (MR2021)

Spolocňost ̌SǨODA AUTO sa usiluje o zodpovedny,́ trvale udrzǎtelňy ́vyv́oj spolocňosti a sětrny ́priśtup k zǐvotu a priŕode.

Vaś ̌autorizovaný partner znacǩy ŠKODA:

www.skoda-auto.sk


	*FABIA HATCHBACK
	*FABIA COMBI
	ZÁKLADNÁ VÝBAVA
	DOPLNKOVÁ VÝBAVA
	AKČNÉ PAKETY
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