
ŠKODA FABIA
ÚPLNE NOVÁ



AERO. 
DYNAMICKÁ.

ŠTÝL A FUNKČNOSŤ
V 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. So súčiniteľom odporu 

vzduchu od 0,28 predstavuje nový 
štandard vo svojej triede. Túto vynikajúcu 

hodnotu sa podarilo dosiahnuť nielen 
vďaka tvaru karosérie (zvažujúca sa strecha 
a sklon čelného skla), ale aj vďaka množstvu 

exteriérových doplnkov, ktorých úlohou je 
znižovať odpor vzduchu. S týmto cieľom 

boli navrhnuté aj špeciálne disky kolies 
z ľahkej zliatiny vybavené krytmi Aero.



AERODYNAMICKÉ 
VYLEPŠENIA 

OD STRECHY 
PO PODVOZOK

Väčší strešný spojler a zvislé 
vzduchové clony ohraničujúce 

zadné okno pomáhajú 
zlepšovať aerodynamiku a sú 

zároveň 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 
zároveň zlepšuje stabilitu 

vozidla počas jazdy.

AERODYNAMIKA 
V KAŽDOM DETAILE

Niektoré časti vozidla boli 
upravené tak, aby ešte viac 
zlepšili jeho aerodynamické 

vlastnosti – napríklad 
optimalizované vonkajšie 
spätné zrkadlá. Niektoré 

dielce boli tvarované výlučne 
s cieľom znížiť odpor vzduchu, 

napríklad vzduchová záclona, 
ktorá zlepšuje prúdenie 

vzduchu okolo predného 
nárazníka, a aktívny uzáver 

pred chladičom, ktorý znižuje 
prúdenie vzduchu v priestore 

motora na minimum potrebné 
na jeho chladenie.

ZADNÉ SVETLÁ
Nový model FABIA dostal 

výrazné horizontálne 
pretiahnuté zadné svetlá, 

ktoré sú k dispozícii vo dvoch 
verziách. Základná verzia 

ponúka LED diódy v zadnom 
cúvacom a hmlovom svetle, 

zatiaľ čo najvyššia výbava 
ponúka FULL LED zadné 

svetlá.

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 tlmenými 
svetlami, diaľkovými 

svetlami aj LED smerovými 
svetlami. FULL LED predné 

svetlomety ponúkajú napríklad 
aj funkciu Corner. Predné 

hmlové svetlá sú umiestnené 
vo výrazne oddelenej dolnej 

časti nárazníka. Okrem 
praktickej funkcie plnia 

aj úlohu dizajnového prvku.



VIRTUÁLNY KOKPIT
S 10,25" displejom

dokáže digitálny prístrojový 
panel (virtuálny kokpit)

zobraziť údaje palubného 
počítača a ďalšie údaje 

potrebné počas jazdy, napr. 
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.

AMBIENTNÉ 
OSVETLENIE

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.

VYHRIEVANÝ VOLANT
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.

VYHRIEVANÉ
ČELNÉ SKLO

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.



PRIEHRADKA NA TELEFÓN A USB
Priehradka na telefón je vhodná aj na zariadenia s veľkým displejom, vytvára 
zosilnený signál pre mobilný telefón a zároveň ho bezdrôtovo nabíja počas jazdy. 
Dva dátové porty USB ‑C v stredovej konzole nad priehradkou na telefón umožňujú 
jednoducho pripojiť a spárovať externé zariadenia s infotainment systémom.

PRIEHRADKA V STREDOVEJ KONZOLE
Túto praktickú súčasť vybavenia ocenia predovšetkým pasažieri na zadných sedadlách. 
Obsahuje veľkú odkladaciu schránku v stredovej konzole a praktický držiak na poháre. 
Ak držiak práve nepoužívate, môžete ho zložiť a zväčšiť tak dostupný odkladací priestor.

VETRACIE OTVORY A PORTY USB VZADU
Vetracie otvory umiestnené na zadnej strane prednej 
lakťovej opierky umožňujú cestujúcim na zadných 
sedadlách prispôsobiť si prúdenie vzduchu podľa vlastných 
potrieb. Nájdete tu aj dva porty USB ‑C umožňujúce 
nabíjanie mobilných telefónov.

DVOJITÉ VRECKO
Vďaka dvojitým vreckám na zadnej strane predných 
sedadiel si svoje veci môžete usporiadať ešte lepšie. 
Do väčšej priehradky môžete vložiť napríklad notebook 
a do menšej mobil.



INTELIGENTNÉ NIE SÚ LEN TELEFÓNY
Nový model FABIA ponúka množstvo nových nápadov. Keďže potreby 
vodiča sú vždy na prvom mieste, vyvinuli sme niekoľko riešení, ktoré 
zjednodušujú každodenné cestovanie a prinášajú radosť z jazdy.

SKLOPNÉ SPÄTNÉ ZRKADLÁ
Automaticky sklápané vonkajšie spätné zrkadlá sa po uzamknutí vozidla automaticky sklopia. 
To ich chráni pred poškodením, predovšetkým pri parkovaní v stiesnených priestoroch, 
a zároveň vizuálne potvrdzuje zamknutie vozidla. Bočné spätné zrkadlo na strane vodiča 
obsahuje funkciu automatického stmievania, aby vás neoslňovali vozidlá idúce za vami.

KESSY
Na pohodlie ponúkané systémom bezkľúčového odomykania, štartovania 
a zamykania si rýchlo zvyknete. V novom modeli FABIA možno na odomknutie 
alebo zamknutie vozidla použiť predné dvere a dvere batožinového priestoru.

PRIEHRADKA NA 
DÁŽDNIK
Dvere vodiča ukrývajú 
dômyselnú priehradku 
s originálnym dáždnikom 
značky ŠKODA. Priehradka 
je navrhnutá tak, aby 
umožňovala odtekanie 
vody z vozidla, vďaka čomu 
zostane interiér suchý.

ODNÍMATEĽNÝ DRŽIAK NA NÁPOJE
Na stredovú konzolu možno do dosahu vodiča aj spolujazdca 
umiestniť dvojitý držiak na nápoje so systémom Easy Open.

PORT USB V STREŠNOM PANELI
Tento port USB ‑C umiestnený v strešnom paneli pri spätnom zrkadle 
je ideálny na nabíjanie zariadení pripevnených na čelnom skle.



MIESTO NA VŠETKO POTREBNÉ
Vždy je lepšie, ak majú veci svoje miesto. Platí to u vás doma a rovnako aj vo vašom vozidle. 
V novom modeli FABIA to nie je žiadny problém. Vďaka veľkorysému batožinovému priestoru 
a množstvu riešení Simply Clever zostane všetko na svojom mieste.

PRAKTICKÉ SIETE
Táto súprava obsahujúca tri siete spoľahlivo zaistí predmety pred posúvaním. 
Navyše, vždy budete mať prehľad, kam ste čo dali.

FLEXIBILNÁ PRIEHRADKA
Flexibilná priehradka upevnená vo výstupkoch bočného panela je ideálna 
na prepravu kvetov, malých hračiek, nákupov a pod. Zároveň ju môžete použiť 
aj na uloženie lekárničky alebo ťažného lana. Veľkosť priehradky možno 
jednoducho upraviť podľa potreby. Ak ju nepoužívate, stačí ju jednoducho zložiť.

UPEVŇOVACÍ SYSTÉM TOP TETHER
Na zadnej strane operadiel zadných sedadiel sa nachádzajú 
dva odnímateľné háčiky. Sú pripevnené na upevňovacie body 
pre detské sedačky využívajúce zadržiavacie popruhy Top Tether.

MULTIFUNKČNÁ 
PRIEHRADKA
Využívajte dostupný 
priestor v kufri vozidla čo 
najlepšie. Na tento účel sa 
určite hodí multifunkčná 
priehradka, do ktorej 
môžete odložiť rôzne 
kusy oblečenia a dlhé 
ľahké predmety.

OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU
Batožinový priestor nového modelu FABIA so základným objemom 380 litrov 
sa dá sklopením zadných sedadiel zväčšiť až na 1 190 litrov.



TRAVEL 
ASSIST

ADAPTÍVNY TEMPOMAT
Vďaka radaru v prednej mriežke chladiča tento asistenčný systém okrem 
základnej funkcie tempomatu ponúka aj systém udržiavania bezpečnej 
vzdialenosti od vozidiel pred vami až do rýchlosti 210 km/h.

ADAPTIVE LANE ASSIST
Tento systém pomáha udržiavať vozidlo v strede správneho jazdného pruhu a dokáže 
upozorniť vodiča, ak sa vychýli z požadovaného smeru. Systém môže prevziať kontrolu 
nad vozidlom aj v prípade zmeny jazdného pruhu počas prác na ceste.

Systém Travel Assist je kombináciou adaptívneho tempomatu (vrátane funkcie Front Assist) 
a systému ADAPTIVE LANE ASSIST. Pre maximálnu bezpečnosť musí byť tento systém neustále 
monitorovaný vodičom. Kapacitný volant preto deteguje dotyk vodiča a poskytuje interaktívne 
rozhranie k systému. Ak sa vodič nevenuje riadeniu, kapacitný volant to zistí. Systém Travel Assist 
je v ponuke len v kombinácii s virtuálnym kokpitom.

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 o prediktívnu ochranu chodcov, 
ktorá upozorní vodiča zvukovým/vizuálnym signálom a jemným chvením bŕzd.

ĎALŠÍ ODBORNÍCI 
NA PALUBE

Na cestách sa môžete stretnúť s rôznymi situáciami. Na to, 
aby bolo vozidlo pripravené na zvládnutie akejkoľvek situácie, 
ktorá sa môže na ceste vyskytnúť, sú k dispozícii ďalšie 
asistenčné systémy s rôznymi funkciami, ktoré vodičovi 
pomôžu alebo za neho zaskočia.



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.

REAR TRAFFIC ALERT
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.

PARKOVACIE SENZORY
Vďaka parkovacím senzorom umiestneným v prednom a zadnom nárazníku, ktoré sledujú 
vzdialenosť vozidla od prekážok, je parkovanie oveľa jednoduchšie.

PARK PILOT - parkovací asistent
Parkovací asistent minimalizuje ťažkosti s parkovaním v stiesnených priestoroch. 
Automaticky vyberie vhodné parkovacie miesto v rade súbežne alebo kolmo 
zaparkovaných vozidiel.

LIGHT
AND RAIN
ASSIST
Okrem automatického 
prepínania diaľkových 
svetiel systém Light Assist 
obsahuje aj dažďový senzor, 
automaticky stmievané 
spätné zrkadlo a funkcie 
Tunnel Light, Coming 
Home a Leaving Home.

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

ROZPOZNÁVANIE DOPRAVNÝCH ZNAČIEK
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).



COLOR CONCEPT
Ak chcete vozidlo vo svojej obľúbenej farbe s dotykom 
osobitosti, využite farebnú koncepciu. Čierna farebná 
koncepcia umožňuje kombinovať čiernu strechu, čierne 
kryty vonkajších spätných zrkadiel a hliníkové disky 
s rôznymi farbami karosérie. Okrem sivej strechy, 
sivých krytov vonkajších spätných zrkadiel a diskov 
kolies je súčasťou sivej farebnej koncepcie aj rám 
prednej masky sivej farby.

23 KOMBINÁCIÍ
NA VYJADRENIE
 VAŠEJ OSOBNOSTI



FARBY KAROSÉRIE
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DISKY KOLIES

Čierne lesklé brúsené 18" disky z ľahkej zliatiny LIBRA Čierne 17" disky z ľahkej zliatiny 
PROCYON s čiernymi krytmi Aero

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

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

Čierne 15" disky ROTARE z ľahkej zliatinyStrieborné 16" disky z ľahkej zliatiny 
PROXIMA s čiernymi krytmi Aero

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

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

Strieborné 15" disky z ľahkej zliatiny 
ROTARE

15" oceľové disky s krytmi CALISTO

* K dispozícii koncom roka 2021.



VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI 
V SÚVISLOSTI S OBRÁZKAMI
Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) sú len ilustračné a nie sú určené na 
to, aby tvorili súčasť akejkoľvek zmluvy alebo záruky. Zobrazujú automobily pred 
hromadnou výrobou, pričom niektoré ilustrácie, funkcie, komponenty a výbava 
sa môžu líšiť od skutočných hromadne vyrábaných automobilov a od ponuky 
v jednotlivých krajinách.  
Ak máte záujem o presné špecifikácie funkcií, komponentov a výbavy, obráťte sa 
na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.

APLIKÁCIA MY ŠKODA
Získajte úplnú kontrolu nad vozidlom. Stiahnite si aplikáciu 
MY ŠKODA a získajte prístup k všetkým potrebným 
funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať. Môže ísť 
o údaje o jazde či dojazde, plánovanie trasy, ale aj o miesto, 
kde ste naposledy zaparkovali.

AK VÁS BAVILO ČÍTAŤ O TOMTO VOZIDLE 
– TAK SI PREDSTAVTE, ŽE SEDÍTE 
ZA JEHO VOLANTOM.

ZAVOLAJTE NÁM A DOHODNITE SI
SKÚŠOBNÚ JAZDU.

Váš partner ŠKODA:
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