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VÁŠ HLAS, VAŠA
VOĽBA
Úžasné riešenie do mesta. Mestská legenda. Dobrodruh z veľkomesta.
Toto vozidlo môže mať veľa mien. Žiadne z nich však úplne nový model
ŠKODA FABIA nedefinuje lepšie než osoba, ktorá ho šoféruje. Toto
svieže a výrazné vozidlo s túžbou zapôsobiť vyzerá rovnako dobre
pri chodníku, ale aj na pódiu. Množstvo aerodynamických prvkov
dodáva vozidlu nádych nedočkavosti, zatiaľ čo výrazné kolesá priťahujú
pohľady okoloidúcich. Nehovoriac o živom motore, ostrých LED
svetlách, špičkových bezpečnostných systémoch, množstve funkcií
pripojenia a dostatku priestoru na zabalenie všetkého potrebného.
Cítiť sa dobre a byť sám sebou nebolo nikdy jednoduchšie.
Nová FABIA nie je len univerzálne vozidlo do mesta. Je to klasický
originál pretvorený do mestskej dokonalosti.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

DIZAJN
EXTERIÉRU
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AERO.
DYNAMICKÁ.
V emocionálnom dizajne nového modelu FABIA sa mieša
dynamická krása a aerodynamické tvary. Tento kompaktný
hatchback s atletickým charakterom čerpá zo športových
génov značky ŠKODA a ponúka vynikajúcu aerodynamiku.

Dizajn

AERODYNAMICKÝ DIZAJN
Predstavuje nový štandard vo svojej triede. Túto
vynikajúcu hodnotu sa podarilo dosiahnuť nielen
vďaka tvaru karosérie (aerodynamický tvar strechy
a čelného skla), ale aj vďaka množstvu prvkov
upravených (alebo špeciálne navrhnutých) tak,
aby zlepšovali aerodynamiku vozidla. Patria medzi
ne, okrem iného, aerodynamicky optimalizované
vonkajšie spätné zrkadlá, vzduchová clona, ktorá
usmerňuje prúdenie vzduchu okolo predného
nárazníka, či aktívny uzáver pred chladičom. Ten
obmedzuje prúdenie vzduchu do motorového
priestoru na množstvo potrebné na zabezpečenie
chladenia motora. Aj špeciálne disky kolies z ľahkej
zliatiny vybavené krytmi Aero boli navrhnuté
s cieľom znižovať odpor vzduchu.
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Dizajn

AERODYNAMICKÉ VYLEPŠENIA OD STRECHY PO PODVOZOK
Väčší strešný spojler a zvislé vzduchové clony ohraničujúce zadné okno pomáhajú zlepšovať aerodynamiku a zároveň
sú dôležitými dizajnovými prvkami. Rovnako dôležité sú aj komponenty, ktoré na prvý pohľad nevidieť. Kryty podvozka
znižujú turbulencie a umožňujú nerušené prúdenie vzduchu pod vozidlom, čo taktiež zlepšuje stabilitu vozidla počas jazdy.

PANORAMATICKÁ STRECHA
Dynamický dizajn exteriéru možno vylepšiť prostredníctvom
voliteľnej panoramatickej sklenenej strechy, ktorá siaha
od čelného skla až po strešný spojler.

12
Dizajn

PREDNÉ SVETLOMETY A HMLOVÉ SVETLÁ
Jedinečný dizajn predných svetlometov s ozdobnými kryštalickými prvkami je vo všetkých verziách výbavy doplnený LED
technológiou. LED predné svetlomety v základnej verzii sú vybavené LED dennými prevádzkovými svetlami, LED stretávacími
a diaľkovými svetlami aj LED smerovými svetlami. FULL LED predné svetlomety ponúkajú napríklad aj LED obrysové svetlá (určené
na osvetlenie zákrut a podporujúce stretávacie svetlá pri nižších rýchlostiach) a funkciu Corner. Predné hmlové svetlá sú umiestnené
vo výrazne oddelenej dolnej časti nárazníka. Okrem praktickej funkcie plnia aj úlohu dizajnového prvku.

ZADNÉ SVETLÁ
Nový model FABIA dostal výrazné horizontálne
pretiahnuté zadné svetlá, ktoré sú k dispozícii
v dvoch verziách. Základná verzia ponúka LED diódy
v zadnom cúvacom a hmlovom svetle, zatiaľ čo
najvyššia výbava ponúka FULL LED zadné svetlá.

DIZAJN
INTERIÉRU
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VYSTUPOVANIE JE
DOBROVOĽNÉ

Po nastúpení do auta budete mať pocit, že ste postúpili o triedu vyššie.
Nová FABIA ponúka priestranný interiér, v ktorom nájdete mimoriadne
kvalitné materiály a jedinečné možnosti z hľadiska dizajnu, technológie
a komfortu. Keď sa posadíte dovnútra, nikdy nebudete musieť vystúpiť
zo svojej komfortnej zóny.

Dizajn

VIRTUÁLNY KOKPIT

AMBIENTNÉ OSVETLENIE

S 10,25“ displejom dokáže digitálny prístrojový panel (virtuálny kokpit) zobraziť údaje palubného
počítača a ďalšie údaje potrebné počas jazdy, napríklad údaje navigačného systému. Môžete si
vybrať z piatich typov rozloženia displeja (na obrázku je zobrazené klasické rozloženie), ktoré zmeníte
jednoducho pomocou tlačidla View (Zobraziť) na multifunkčnom volante.

Zútulnite si priestor vo vozidle pomocou interiérového LED osvetlenia.
Jeho súčasťou je ambientné osvetlenie prístrojovej dosky (ktoré
možno prepínať medzi bielou a červenou farbou)*, osvetlenie stredovej
konzoly, kľučiek dverí a svetlá na čítanie vpredu a vzadu.

* Platí pre vozidlá s infotainment systémom Amundsen. Bez tohto systému je ambientné osvetlenie jednofarebné: biele alebo červené.
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Dizajn

OZDOBNÉ PRVKY
Palubná doska v novom modeli FABIA, zdobená chrómovanými detailmi,
napríklad orámovaním vetracích otvorov a ukazovateľov na prístrojovom
paneli, spája estetický rozmer s dokonalou funkčnosťou.

PRIESTRANNOSŤ
Miesto pre kolená a priestor nad hlavou
v zadnej časti vozidla pozdvihujú model
FABIA na úroveň luxusných áut.

KONEKTIVITA
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ŠKODA CONNECT: VEZMITE
SI ONLINE SVET SO SEBOU

KONEKTIVITA

Byť plnohodnotne a natrvalo online znamená nielen prístup k zábave a informáciám,
ale aj možnú pomoc na cestách. ŠKODA Connect je vašou bránou do sveta
neobmedzených komunikačných možností.

ŠKODA CONNECT
Táto ponuka obsahuje dve kategórie služieb.
Infotainment Online zaisťuje napríklad informácie
o premávke v reálnom čase pre navigáciu.
Care Connect sa zase zameriava na pomoc
a bezpečnosť, pričom umožňuje vzdialený prístup
a kontrolu nad vozidlom. V prípade potreby tiež
poskytuje asistenčnú službu. Tieto služby sú
prístupné v aplikácii MyŠKODA.

PARKOVACIE MIESTO

ZAMKNUTIE A ODOMKNUTIE

Presnú polohu svojho auta môžete zistiť odkiaľkoľvek.
Pomocou aplikácie MyŠKODA si v telefóne zobrazíte
adresu a vzdialenosť od vozidla.

Táto funkcia vám umožňuje pohodlne zamknúť a odomknúť vozidlo prostredníctvom aplikácie
MyŠKODA bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Napríklad v prípade, ak zabudnete zamknúť auto,
môžete tak jednoducho urobiť kdekoľvek prostredníctvom svojho smartfónu.
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ONLINE DOPRAVNÉ
INFORMÁCIE
Aktualizované informácie vám
poskytnú dokonalý prehľad
o každej ceste. Umožňujú vám
tiež zareagovať na novú situáciu,
napríklad práce na ceste, nehody
a dopravné zápchy. Informácie
o lokálnom nebezpečenstve vás
tiež upozornia v prípade,
ak počas cesty narazíte na
problémy, napríklad náročné
podmienky alebo obmedzenú
viditeľnosť.

SMARTLINK
So systémom SmartLink môže vodič počas jazdy bezpečne používať telefón prostredníctvom infotainment systému vozidla. Okrem toho všetky nainštalované aplikácie, ktoré majú
certifikát bezpečnej obsluhy vo vozidle, sú kompatibilné s Apple CarPlay alebo Android Auto, pričom sú dostupné aj bezdrôtovo. (Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezdrôtových
funkcií vám poskytne váš partner ŠKODA. Podmienky používania a informácie o kompatibilite systému SmartLink nájdete na našich webových stránkach.)

KONEKTIVITA

KONEKTIVITA

KALENDÁR
Aplikácia Kalendár je určená
na pracovné aktivity, aby ste čas
na cestách strávili produktívne
a bezpečne. Aplikácia umožňuje
praktický prístup a prácu
s kalendárom počas jazdy.
Pomocou tlačidla navigácie vás
aplikácia Kalendár môže navádzať
na plánované stretnutia.
Po pripojení mobilného telefónu
sa môžete zapojiť aj
do konferenčných hovorov. Celý
obsah sa synchronizuje online
a je prepojený s vaším účtom,
aby bol prechod medzi vašimi
zariadeniami bezproblémový.

SIMPLY
CLEVER
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PREDNÁ PRIEHRADKA

PORT USB V STREŠNOM PANELI

PRIEHRADKA NA DÁŽDNIK

V priehradke na stredovej konzole, v ktorej sú dva porty USB-C, nájdete aj držiak
na ceruzku a univerzálnu sponu. Poslúži na káble a iné drobné predmety.

V strešnom paneli pri vnútornom spätnom zrkadle sa nachádza port USB-C, vhodný
na napájanie zariadení namontovaných na čelnom skle.

Dôvtipná priehradka s originálnym dáždnikom ŠKODA sa nachádza v dverách vodiča.
Je navrhnutá tak, aby umožňovala odtekanie vody z auta, takže interiér bude vždy suchý.

Simply Clever

Simply Clever

INTELIGENTNÉ FUNKCIE
NIE SÚ LEN PRE SMARTFÓNY

Nová FABIA prichádza s množstvom
nápadov. Pretože potreby vodiča sú vždy
na prvom mieste, priniesli sme riešenia,
vďaka ktorým bude každodenná cesta
jednoduchá a jazdu s vozidlom si užijete.

PRIEHRADKA NA STREDOVOM TUNELI

Nápoje si môžete odložiť do dvojitého držiaka s funkciou Easy Open
na stredovej konzole, ktorý je na dosah ruky vodiča aj spolujazdca.

Praktický prvok, ktorý ocenia cestujúci na zadných sedadlách. Obsahuje priestranný odkladací priestor na stredovom tuneli
spolu s pružným držiakom na nápoje. Ak držiak na nápoje nepoužívate, môžete ho zložiť a zväčšiť tak odkladací priestor.

Simply Clever
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Simply Clever

VYBERATEĽNÝ DRŽIAK NA NÁPOJE

SKLÁPATEĽNÉ OPERADLO

S dvojitými vreckami na zadnej strane predných sedadiel môžete ešte lepšie usporiadať svoje veci.
Do väčšieho vrecka si ukryte notebook či laptop a do menšieho vložte mobilný telefón.

So sklápateľným operadlom sedadla spolujazdca je auto variabilnejšie, aby ste mohli
prepravovať predmety neobvyklých rozmerov.

Simply Clever
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Simply Clever

DVOJITÉ VRECKO

KOMFORT
A PRIESTOR
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POHODLIE NA CESTÁCH
Najlepšie technologické vylepšenia sú tie, ktoré vám uľahčia život bez toho, aby
ste si ich vôbec všimli. Týmto mottom sme sa riadili aj pri konštrukcii nového
modelu FABIA. Všetko – od najmenších dizajnových detailov až po praktické
funkcie – je koncipované tak, aby bola vaša cesta skutočne pohodlná.

KESSY
Na praktické
vlastnosti systému
bezkľúčového
odomykania,
štartovania
a zamykania (KESSY)
si rýchlo zvyknete.
Nový model FABIA
je možné odomknúť
alebo zamknúť
pomocou predných
dverí a dverí
batožinového
priestoru.

Komfort a priestor

SKLOPNÉ SPÄTNÉ
ZRKADLÁ
Automaticky sklopné
vonkajšie spätné zrkadlá sa
sklopia po zamknutí vozidla.
Táto funkcia chráni zrkadlá
pred poškodením, najmä pri
parkovaní na úzkom mieste,
a navyše slúži ako vizuálne
potvrdenie toho, že ste svoje
auto zamkli. Zrkadlo
na strane vodiča je vybavené
aj funkciou stmievania, ktorá
zabraňuje oslneniu vozidlom
vzadu.
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VYHRIEVANÉ ČELNÉ SKLO

Ak sa vodič cíti príjemne, jazda je bezpečnejšia. Aj preto sme nový model FABIA vybavili vyhrievaným volantom. Funkciu vyhrievania možno ovládať
pomocou tlačidla na volante alebo prostredníctvom infotainment systému. Zvoľte si úroveň vyhrievania, ktorá vám vyhovuje, a cestujte v pohodlí.

Vďaka tejto praktickej funkcii už nikdy nebudete musieť zoškriabavať ľad z čelného skla. Túto funkciu však nevyužijete len v zime.
Vyhrievanie čelného skla, ktoré sa ovláda prostredníctvom infotainment systému, vás rýchlo zbaví námrazy aj kondenzácie.

Komfort a priestor

38
Komfort a priestor

VYHRIEVANÝ VOLANT

40
Komfort a priestor

PHONEBOX
Priehradka na telefón je vhodná aj pre zariadenia s veľkým displejom. Vytvára zosilnený signál pre mobilný telefón
a zároveň ho počas jazdy bezdrôtovo nabíja. Dva dátové porty USB-C umiestnené nad priehradkou na telefón
umožňujú jednoduché pripojenie a spárovanie vašich externých zariadení s infotainment systémom.

JUMBO BOX A DRŽIAKY NA NÁPOJE
Do priehradky Jumbo Box v prednej lakťovej opierke môžete bezpečne uložiť
hocijaké malé elektronické zariadenia. Nachádza sa tu aj 12 V zásuvka. Pre nápoje
sú určené držiaky na nápoje s funkciou Easy Open na stredovej konzole.
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ZADNÁ LAKŤOVÁ OPIERKA
Ak prostredné zadné sedadlo nie je obsadené,
možno sklopiť lakťovú opierku s držiakmi na nápoje.

VETRACIE OTVORY A PORTY USB VZADU
Vetracie otvory umiestnené na zadnej strane prednej lakťovej opierky umožňujú cestujúcim
vzadu nastaviť si prúdenie vzduchu jednoduchým spôsobom podľa potreby. Nachádzajú sa tu
aj dva porty USB-C určené na nabíjanie mobilných telefónov.
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LED SVETLÁ NA ČÍTANIE
Vďaka technológii LED môžu cestujúci vzadu používať tieto výkonné svetlá
bez toho, aby vodiča rušili. Vodič môže navyše ovládať zadné svetlá priamo
zo sedadla vodiča (nie je zobrazené). Interiérové LED svetlá na čítanie vpredu
aj vzadu sú súčasťou balíka LED ambientného osvetlenia.

PANORAMATICKÉ STREŠNÉ OKNO
Vychutnajte si pocit slobody a viac priestoru nad hlavou
s panoramatickou strechou, celou vyrobenou
zo špeciálneho tónovaného skla, ktorá zaručuje najvyšší
bezpečnostný štandard a príjemnú teplotu v aute.
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MIESTO PRE VŠETKO
Vždy je lepšie mať svoje veci uložené, či už doma, alebo v aute. S novým modelom
FABIA to nie je žiadny problém. Vďaka veľkorysému objemu batožinového priestoru
a množstvu prvkov Simply Clever zostane všetko na správnom mieste.

SIEŤOVÝ PROGRAM
Táto súprava troch sietí spoľahlivo
zabráni posúvaniu vašich vecí.
Navyše jasne uvidíte, kam ste
všetko položili.

Komfort a priestor

MULTIFUNKČNÁ
PRIEHRADKA
Miesto v batožinovom
priestore využite
inteligentne. Vhod príde
multifunkčná priehradka,
do ktorej môžete odložiť
rôzne kusy oblečenia a dlhé
ľahké predmety.
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OBJEM
Batožinový priestor nového
modelu FABIA má základný
objem 380 litrov a sklopením
zadných sedadiel ho možno
zväčšiť až na 1 190 litrov.

Komfort a priestor

FLEXIBILNÁ
PRIEHRADKA
Flexibilná priehradka
upevnená v drážkach
bočného obloženia je
ideálna na prevážanie
kvetov, malých hračiek,
nákupu atď. Veľkosť
priehradky môžete
kedykoľvek prispôsobiť
podľa aktuálnych potrieb.
Ak sa nepoužíva, dá sa
jednoducho zložiť.

BEZPEČNOSŤ
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ADAPTÍVNY TEMPOMAT

ADAPTIVE LANE ASSIST

Pomocou radarového zariadenia v prednej maske dokáže tento asistent okrem základnej funkcie
tempomatu udržiavať aj bezpečný odstup od vozidiel vpredu, pričom funguje až do rýchlosti 210 km/h.

Systém dokáže udržať vozidlo v strede správneho jazdného pruhu a v prípade vybočenia vodiča upozorní.
Rovnako dokáže prevziať kontrolu nad vozidlom v prípade zmeny jazdného pruhu počas prác na ceste.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

TRAVEL
ASSIST

Systém Travel Assist kombinuje funkcie adaptívneho tempomatu (vrátane systému Front Assist)
a systému Adaptive Lane Assist. Z dôvodu maximálnej bezpečnosti musí byť systém pod neustálym
dohľadom vodiča. Kapacitný volant preto zaznamenáva dotyky vodiča a poskytuje interaktívne rozhranie
systému. Ak vodič neovláda volant, takéto správanie systém zistí pomocou kapacitného volantu. Systém
Travel Assist je k dispozicii výhradne v kombinácii s virtuálnym kokpitom.
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ĎALŠÍ ODBORNÍCI
NA PALUBE

Na cestách sa môžete stretnúť s rôznymi situáciami. Aby bolo
vozidlo pripravené zvládnuť všetky, ktoré sa vyskytnú, k dispozícii
sú dodatoční asistenti s viacerými funkciami, ktorí vodičovi
pomôžu alebo ho zastúpia.

SIDE ASSIST
Pomocou radarových
senzorov v zadnom nárazníku
sleduje asistent Side Assist
(ktorý dokáže detegovať
iné vozidlá a horšie viditeľné
objekty, ako sú cyklisti, až
do vzdialenosti 70 m)
priestor za vozidlom a vedľa
neho. Na základe vzdialenosti
a rýchlosti okolitých vozidiel
rozhodne, či má, alebo nemá
varovať vodiča.

FRONT ASSIST
Systém Front Assist využívajúci radar v prednej mriežke chladiča slúži na monitorovanie vzdialenosti od vozidiel pred vami a je vybavený aj funkciou
núdzového brzdenia. Systém je rozšírený aj o prediktívnu ochranu chodcov, ktorá vodiča upozorní zvukovým/vizuálnym signálom a jemným chvením bŕzd.

S využitím snímačov systému
Side Assist v zadnom
nárazníku vám zadný
výstražný dopravný systém
pomáha bezpečne cúvať
z parkovacích miest pri zlej
viditeľnosti. Ak zistí hroziace
nebezpečenstvo, dokáže
vozidlo automaticky zabrzdiť.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

REAR TRAFFIC
ALERT
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PARK ASSIST – PARKOVACÍ ASISTENT

Vďaka parkovacím senzorom integrovaným v prednom a zadnom nárazníku, ktoré sledujú
vzdialenosť vozidla od prekážok, je parkovanie jednoduchšie a bezpečnejšie.

Parkovací asistent minimalizuje ťažkosti s parkovaním v stiesnených priestoroch. Automaticky vyberie
vhodné parkovacie miesto a bezpečne zaparkuje v rade pozdĺžne alebo kolmo zaparkovaných vozidiel.

Bezpečnosť
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Bezpečnosť

PARKOVACIE SENZORY
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MULTIKOLÍZNA
BRZDA
V prípade nehody začne
multikolízna brzda brzdiť,
aby sa zabránilo ďalšiemu
nekontrolovanému pohybu
vozidla, a tým sa znížila
pravdepodobnosť
ďalších kolízií.

LIGHT AND RAIN ASSIST
Okrem automatického prepínania diaľkových svetiel obsahuje systém Light Assist aj dažďový senzor,
automatické stmievanie vnútorného spätného zrkadla a funkcie Tunnel Light, Coming Home a Leaving Home.

Tento systém pomocou
kamery umiestnenej
v spätnom zrkadle
skenuje dopravné značky
na aktuálnom úseku
cesty a upozorňuje na ne
vodiča. Systém dokáže
identifikovať značky na ľavej
aj pravej strane aj značky
umiestnené nad cestou.
Takisto dokáže identifikovať
premenlivé dopravné značky
(elektronické informačné
tabule).

Bezpečnosť

Bezpečnosť

ROZPOZNÁVANIE
DOPRAVNÝCH
ZNAČIEK
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BEZPEČNOSŤ
NADOVŠETKO
V extrémnych situáciách, keď vodič nemôže
aktívne ovplyvniť situáciu, prevezmú
kontrolu prvky pasívnej bezpečnosti vozidla
– napríklad airbagy. Vo vozidle sa ich môže
nachádzať až deväť.

PREDNÉ A ZADNÉ BOČNÉ AIRBAGY

PREDNÉ AIRBAGY VODIČA A SPOLUJAZDCA

HLAVOVÉ AIRBAGY

KOLENNÝ AIRBAG

Zatiaľ čo airbag vodiča sa nachádza vo volante, airbag spolujazdca
je v palubnej doske. V prípade potreby ho možno deaktivovať,
napríklad keď je na prednom sedadle pripevnená detská sedačka.

Po aktivácii vytvoria hlavové airbagy stenu,
ktorá chráni predných a zadných cestujúcich
pred poranením hlavy.

Tento airbag, umiestnený pod
stĺpikom riadenia, chráni kolená
a píšťaly vodiča.

Bezpečnosť

Bezpečnosť

Tieto štyri airbagy chránia panvu a hrudník vodiča a ostatných cestujúcich v prípade bočného nárazu.

VÝKON
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Výkon

VIAC VÝKONU
PRE VÁS

Toto auto sme vybavili novými výkonnejšími motormi. Nová
FABIA sa tak z dynamického spoločníka do mesta premenila
na spoľahlivého partnera, ktorý vás bez problémov odvezie aj
na dlhšie vzdialenosti.

ŠPORTOVÝ VOLANT/VOĽBA JAZDNÉHO PROFILU

MOTORY

Potešenie z jazdy možno ešte viac vylepšiť multifunkčným 3-ramenným
športovým volantom čalúneným perforovanou kožou. Ak je vozidlo
vybavené funkciou voľby jazdného profilu, dynamický štýl jazdy je možné
podporiť výberom režimu Sport v menu na výber profilu, kde nájdete tiež
režimy Normal, Eco a Individual.

Naša ponuka obsahuje benzínové motory s technológiou MPI aj TSI. Verzie s technológiou
MPI majú výkon 48 kW* alebo 59 kW, pričom motory s TSI ponúkajú 70 kW, 81 kW a 110
kW*. Motor s výkonom 110 kW je štvorvalec vybavený funkciou ACT (aktívne vypínanie
valcov). Pri nízkom zaťažení motora funkcia ACT odpojí dva prostredné valce, aby sa znížila
spotreba vozidla, takže už i tak hospodárna jazda bude ešte úspornejšia.
* Dostupné koncom roka 2021.

PRISPÔSOBENIE
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Prispôsobenie

ACTIVE

INTERIÉR ACTIVE ČIERNY
Black Pad
Dekor Glossy Black
Látkové čalúnenie

70
Prispôsobenie

AMBITION

INTERIÉR AMBITION ČIERNO-ČIERNY
Black Pad
Dekor Anodized Cross
Látkové čalúnenie

72
Prispôsobenie

AMBITION

INTERIÉR AMBITION ČIERNO-SIVÝ
Fabric Pad
Dekor Grey Metallic
Látkové čalúnenie

74
Prispôsobenie

AMBITION
DYNAMIC

INTERIÉR AMBITION DYNAMIC
Suedia Pad s prešívaním
Dekor Grey Metallic
Suedia/látkové čalúnenie, čierny strop
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Prispôsobenie

STYLE

INTERIÉR STYLE ČIERNO-SIVÝ
Fabric Pad so sivým prešívaním
Dekor Grey Metallic
Látkové čalúnenie

78
Prispôsobenie

STYLE

INTERIÉR STYLE ČIERNO-MEDENÝ
Fabric Pad s medeným prešívaním
Dekor Copper Metallic
Látkové čalúnenie

80
Prispôsobenie

STYLE
DYNAMIC

INTERIÉR STYLE DYNAMIC
Suedia Pad s prešívaním
Dekor Grey Metallic
Suedia/látkové čalúnenie, čierny strop
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82

ČALÚNENIE

Ambition čierne (látkové)

Ambition/Style Dynamic čierne
(Suedia/látkové), predné športové sedadlá

Style čierne (látkové)

Style medené (látkové)

Prispôsobenie

Prispôsobenie

Active čierne (látkové)
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ČIERNA MAGIC METALÍZA

MODRÁ RACE METALÍZA

ČERVENÁ VELVET METALÍZA

Prispôsobenie

STRIEBORNÁ BRILLIANT METALÍZA

SIVÁ GRAPHITE METALÍZA

MODRÁ ENERGY UNI

BIELA MOON METALÍZA

ORANŽOVÁ PHOENIX METALÍZA

BIELA CANDY UNI

Ak chcete vozidlo vo svojej obľúbenej farbe s dotykom osobitosti, využite čiernu alebo sivú farebnú koncepciu s 23 dostupnými kombináciami. Čierna farebná koncepcia umožňuje
kombinovať čiernu strechu, čierne kryty vonkajších spätných zrkadiel a hliníkové disky s rôznymi farbami karosérie (okrem čiernej Magic a modrej Energy). Okrem sivej strechy, sivých
vonkajších spätných krytov zrkadiel a diskov kolies je súčasťou sivej farebnej koncepcie (ktorá je nedostupná pre sivú Graphite a modrú Energy) aj rám prednej masky sivej farby.

Prispôsobenie

FARBY
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DISKY KOLIES

K dispozícii neskôr.

Čierne metalické 17" disky z ľahkej zliatiny
PROCYON s čiernymi krytmi Aero

Sivé metalické 17" disky z ľahkej zliatiny
PROCYON s čiernymi krytmi Aero

Strieborné 17" disky z ľahkej zliatiny
PROCYON s čiernymi krytmi Aero

Čierne metalické 16" disky z ľahkej zliatiny
PROXIMA s čiernymi krytmi Aero

Strieborné 16" disky z ľahkej zliatiny
PROXIMA s čiernymi krytmi Aero

Čierne metalické 15" disky z ľahkej
zliatiny ROTARE

Strieborné 15" disky z ľahkej zliatiny
ROTARE

15" oceľové disky s krytmi CALISTO

Sivé metalické 16" disky z ľahkej zliatiny
PROXIMA s čiernymi krytmi Aero

Prispôsobenie

Prispôsobenie

Čierne lesklé brúsené 18" disky z ľahkej zliatiny LIBRA*

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI TÝKAJÚCE SA FOTOGRAFIÍ
Fotografie uvedené v tomto katalógu (brožúre) slúžia iba na ilustračné účely
a netvoria súčasť žiadnej zmluvy alebo záruky. Zobrazujú predprodukčné
vozidlá, pričom určité ilustrácie, prvky, súčasti a výbava sa môžu líšiť
od skutočných sériových automobilov, prípadne sa líšia v jednotlivých
krajinách. Presnú špecifikáciu jednotlivých funkcií, dielov a príslušenstva
vám poskytne najbližší miestny predajca ŠKODA.

APLIKÁCIA MyŠKODA
Užite si úplnú kontrolu nad svojím vozidlom. Stiahnite
si aplikáciu MyŠKODA, aby ste mali kedykoľvek prístup
k všetkým potrebným funkciám. Môžete zistiť napríklad
údaje o jazde či dojazde, naplánovať si trasu alebo
dokonca zobraziť miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

AK STE SI UŽILI ČÍTANIE
– PREDSTAVTE SI, ŽE SEDÍTE ZA VOLANTOM

MR2022

ZAVOLAJTE NÁM
A DOHODNITE SI SKÚŠOBNÚ JAZDU

Váš partner ŠKODA:

