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LIBERTATEA DE A ALEGE

Deciziile noastre sunt indicii care dezvăluie 
câte ceva despre ceea suntem. Deciziile pot 
fi dificile. Sau pot fi ușoare. Dar niciunde 
nu sunt mai plăcute decât la bordul unei 
ŠKODA FABIA.

Dacă decideți să demonstrați atitudine, 
FABIA vă poate susține, cu un stil proaspăt 
și dinamic. Și cu designul unic al modelelor 
ŠKODA, amintind de fațetele unui cristal, 
ce atrage peste tot priviri admirative. 
Gama de combinații ingenioase și 
atractive ColourConcept vă permite să vă 
exprimați personalitatea prin intermediul 
automobilului, oferind numeroase opțiuni 
pentru combinarea culorilor plafonului și 
caroseriei. Farurile cu LED vă arată drumul, 
dar divulgă și pasiunea dumneavoastră 
pentru tehnologia de ultimă oră. 

Iar, în ciuda dimensiunilor sale compacte, 
datorită cărora FABIA este foarte agilă în 
mediul urban, autoturismul este suficient de 
spațios la interior, atât pentru pasageri, cât 
și pentru bagajele lor. La toate acestea se 
adaugă desigur și ingenioasele dotări Simply 
Clever, datorită cărora FABIA devine una 
dintre cele mai smart opțiuni pe patru roți.

Astfel modelul FABIA este încă un exemplu 
pentru pasiunea noastră de a fabrica 
automobile cu un design frumos, care să 
aducă la fel de multă bucurie în fiecare 
călătorie, ca pe vremea când am început să 
construim automobile.

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce 
înseamnă ŠKODA.



  
EXTERIORUL
DESIGNUL
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Inconfundabilă. Imposibil de trecut cu 
vederea. FABIA va fi oriunde în centrul 
atenției, grație designului grilei radiatorului și 
al barelor de protecție din față și din spate, 
dar și a farurilor expresive și a tehnologiei LED 
opționale.

ATRAGE 
INSTANTANEU 
ATENŢIA

VERSIUNEA COMBI
Dacă doriți să fiți 

pregătit pentru toate 
eventualele surprize ale 

vieții, FABIA COMBI este 
soluția potrivită pentru 

dumneavoastră.  
Această compactă cu 

proporții echilibrate 
îmbină spațiul generos cu 

eleganța, într-un design 
proaspăt și echilibrat.

DESIGNUL EXTERIOR
Designul exteriorului este accentuat 

de detalii ce imită cristalul, astfel că 
FABIA radiază prospețime și eleganță. 

Farurile, grila radiatorului și bara de 
protecție din față formează un întreg 

armonios, în timp ce contururile 
cu muchii pronunțate conferă 

automobilului un plus de dinamism și 
vigoare.
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SECŢIUNEA POSTERIOARĂ 
Automobilul își declară cu mândrie apartenența la 
familia ŠKODA, afișând pe hayon denumirea mărcii cu 
litere de tipar. Blocurile optice din spate se extind și pe 
lateral, iluminând astfel inclusiv profilului automobilului, 
iar reflectoarele integrate în bara din spate îi optimizează 
vizibilitatea.

PLAFONUL PANORAMIC 
Caracterul atractiv al automobilului poate fi 
accentuat și mai spectaculos cu plafonul panoramic 
vitrat, care începe de la parbriz și se termină la 
eleron, amplificând senzația de libertate și spațiu 
generos.

FARURILE ŞI PROIECTOARELE 
DE CEAŢĂ
Designul ŠKODA evocând sticla 
de cristal influențează și sistemele 
de iluminare ale automobilului. 
Astfel, farurile și proiectoarele 
de ceață au forme angulare. De 
asemenea, în faruri sunt incluse 
detalii decorative cristaline, 
amintind de frumusețea cristalului 
de Boemia. 



Culorile spun totul despre o persoană, oferind indicii cu privire la cine 
este aceasta cu adevărat. Astfel, dacă optați pentru una din numeroasele 
combinații de culori ColourConcept, vă puteți evidenția personalitatea în 
manieră cu adevărat inedită. 

ACCENTUAȚI DESIGNUL CU 
TUȘE NEGRE, ALBE SAU CU 
AMBELE



DESIGNUL 
LUMINILOR
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STRĂLUCIRI ÎN ÎNTUNERIC 

FARURILE CU LED
Fiecare FABIA dispune la faruri de benzi 
atractive, desenate din LED-urile ce asigură 
luminile de zi. Farurile din vârful gamei au 
toate funcțiile generate de LED-uri. Farurile 
cu LED au inclusă și o funcție Cornering 
pentru iluminarea în viraje.

LUMINILE CU LED ŞI 
REFLECTOARELE DIN 

SPATE
Familiara formă C a luminilor 

este caracteristică tuturor 
modelelor ŠKODA, iar 

blocurile optice spate pot fi, 
de asemenea, echipate cu 

LED-uri.  
FABIA beneficiază de o și 

mai bună vizibilitate datorită 
reflectoarelor integrate în 

bara din spate.

Designul sofisticat al luminilor conferă automobilului o alură și mai 
atractivă, dar sporește și siguranța. Astfel, fiecare călătorie va deveni 
pură plăcere. Versiunea de echipare de vârf include un sistem LED 
complet, perfect integrat ca formă și ca funcție.



INTERIOR      
DESIGNUL



Interiorul spațios și totuși primitor este realizat din 
materiale de calitate superioară, cu finisaje excelente. 
Astfel, automobilul devine un spațiu și mai plăcut 
pentru petrecerea timpului. 

SIMŢIŢI-VĂ CA ACASĂ, 
ORIUNDE AŢI FI
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MEREU ALERT 
ŞI TOTODATĂ 
CONFORTABIL

Lăsați totul în urmă când închideți portierele.  
Elementele de decor de pe bord, opțiunile 
pentru tapițerii și numeroasele detalii rafinate 
vă asigură confortul necesar pentru a menține 
în permanență totul sub control.

STIL ŞI FUNCŢIONALITATE
FABIA dispune de o gamă largă de opțiuni de decor 
și de tapițerii cu cusături decorative.  
Detaliile rafinate sunt însoțite de funcționalitatea 
perfectă. Bordul este foarte practic organizat, 
astfel încât să vă puteți orienta rapid și simplu când 
conduceți. 



CONECTIVITATE
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INFORMAŢIILE ON-LINE DIN TRAFIC
Mereu pe cel mai bun drum:  
informațiile actualizate vă oferă posibilitatea de a vă organiza 
optim fiecare călătorie. De asemenea, puteți reacționa la 
schimbări, ca de exemplu la porțiunile de drum în lucru, accidente 
sau blocajele din trafic.

METEO
Obțineți cel mai actual buletin meteo 
pentru zona în care vă aflați sau 
pentru orice altă adresă, cu previziuni 
detaliate, inclusiv predicții privind 
precipitațiile și avertizări.

SERVICIUL DE APEL DE URGENȚĂ
Apelul de urgență este inițiat automat în situații 
de urgență, dacă a fost activat sistemul de reținere 
al automobilului. Sistemul de urgență poate fi, de 
asemenea, activat manual, apăsând butonul roșu 
de pe consola plafonului.

DATE DESPRE CĂLĂTORII
Salvează informațiile despre călătoriile 
dumneavoastră, precum consumul mediu, 
viteza medie, distanța și durata călătoriei. 
Puteți accesa astfel datele dumneavoastră 
personale privind călătoriile, precum și o listă a 
tuturor călătoriilor dumneavoastră.

LOCUL CURENT DE PARCARE 
Vedeți unde anume vă este parcat 
autoturismul în parcările mari. Adresa, ora 
și data parcării vor fi afișate pe telefonul 
dumneavoastră mobil.

ŠKODA CONNECT: 
LUAŢI MEREU CU 
DUMNEAVOASTRĂ 
ÎNTREG UNIVERSUL 
ON-LINE
Veți fi mereu on-line, ceea ce înseamnă că veți avea acces la 
distracție și la informații, dar și la asistență, dacă este nevoie. 
ŠKODA Connect este poarta dumneavoastră spre un univers cu 
posibilități nelimitate de comunicare.

ŠKODA CONNECT
Aici sunt incluse două categorii de servicii. Infotainment Online 
furnizează informații în timp real către funcția de navigație, iar serviciul 
Care Connect este orientat spre asistență și siguranță, permițându-
vă să accesați și controlați automobilul de la distanță și oferă, de 
asemenea, un serviciu de asistență pentru situațiile problematice.

SMARTLINK
Cu SmartLink (pachet ŠKODA pentru conectivitate, 
ce suportă MirrorLink®, Apple CarPlay și Android 
Auto), sistemul de infotainment al automobilului 
îi permite șoferului să folosească în siguranță 
telefonul în timp ce conduce, plus toate aplicațiile 
instalate care au certificare pentru utilizarea în 
siguranță la bordul automobilului și sunt compatibile 
cu MirrorLink®, Apple CarPlay sau Android Auto.

AMUNDSEN
Sistemul de navigație Amundsen 
poate fi controlat prin intermediul 
ecranului tactil de 6,5" și oferă 
numeroase funcții specifice 
sistemelor radio premium. Hotspot-
ul WiFi este oferit ca dotare 
standard. Sistemul SmartLink este 
oferit ca dotare opțională.
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APLICAŢIA MyŠKODA 
Faceți cunoștință 
cu Paul, asistentul 
interactiv al aplicației 
My ŠKODA (pentru 
sistemele Android și 

iOS), care vă poate ajuta în diferite 
situații cotidiene. Îl puteți utiliza pentru 
a accesa informații despre autoturismul 
dumneavoastră sau pentru a vă oferi 
o descriere completă a comenzilor 
sau a semnificației martorilor de la 
bord, etc. Paul poate, de asemenea, 
monitoriza agenda dumneavoastră. 
Astfel, nu veți uita de nicio întâlnire, iar 
asistentul dumneavoastră personal vă 
va recomanda cum să ajungeți în cele 
mai bune condiții la locul întâlnirii.

SLOT-URILE USB DIN 
SPATE
În partea din spate a cotierei 
frontale se află două slot-uri 
USB cu care puteți încărca 
telefoanele mobile.

SWING / SWING PLUS
Sistemul radio Swing cu ecran tactil color de 6,5 inchi este disponibil în două variante. Versiunea 
de bază oferă, alături de funcția radio, și interfețe USB și SD. Opțiunea Swing Plus oferă dotările 
variantei Swing de bază plus Bluetooth și SmartLink. Sistemul ŠKODA Surround include sistemul 
radio Swing Plus în dotarea standard.



SIMPLY
      CLEVER
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BUZUNARE
În buzunarele de pe partea posterioară a 
spătarelor din față puteți păstra o agendă, un 
telefon mobil sau alte obiecte mai mici.

TORPEDOUL
Compartimentul închis de depozitare 
din bord oferă suficient loc pentru o 
sticlă de 1 litru.

CONSOLA CENTRALĂ
Consola centrală oferă suporturi duble pentru băuturi, dar și un 
compartiment perfect pentru obiectele mai mici pe care doriți să 
le păstrați la îndemână. Iluminarea interiorului creează o atmosferă 
plăcută.

COMPARTIMENTUL DIN COTIERA FRONTALĂ
Cutia practică de depozitare se află în cotiera din 
față. Aici vă puteți păstra în siguranță dispozitivele 
electronice, de pildă.

Locul potrivit pentru toate și toate la locul potrivit. 
FABIA dispune de numeroase funcții și dotări 
Simply Clever, care sporesc utilitatea practică a 
automobilului. 

CÂTE CEVA GENIAL ÎN 
FIECARE COLŢIŞOR
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SPAŢIUL PENTRU VESTA 
REFLECTORIZANTĂ

În portiera șoferului se găsește 
un suport special, destinat vestei 

reflectorizante, astfel încât 
aceasta să vă fie mereu rapid la 

îndemână.

SUPORTURI PENTRU STICLE
Spațiile de depozitare din ambele 

portiere din spate oferă spațiu 
pentru o sticlă de 0,5 litri (în 

imagine), iar cele din portierele din 
față asigură spațiu pentru o sticlă 

de 1,5 litri.

RACLETA PENTRU GHEAŢĂ
Este integrată în clapeta 
rezervorului, deci nu va fi o 
problemă să o puneți rapid la 
loc, nici măcar atunci când va 
fi udă.

SPAŢIUL PENTRU 
UMBRELĂ 
Sub scaunul pasagerului 
din față se află o cutie cu o 
umbrelă originală ŠKODA.



PORTBAGAJUL
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Portbagajul prezintă cifre impresionante: versiunea hatchback oferă o capacitate de 
330/1.150 litri, iar varianta Combi are 530/1.395 litri. Dar portbagajul nu asigură 
doar un volum mare, ci, de asemenea, un spațiu optim organizat pentru condiții ideale 
la transportul sigur și facil al bunurilor dumneavoastră.

CEEA CE ÎNCAPE ÎN 
INIMA DUMNEAVOASTRĂ, 
ÎNCAPE ŞI ÎN MAŞINĂ

POZIŢIA INFERIOARĂ A 
SISTEMULUI DE ACOPERIRE 
A PORTBAGAJULUI
Când fixați planșa de acoperire a 
portbagajului în poziția inferioară, 
puteți transporta obiecte mai 
fragile, de exemplu.

SETUL DE PLASE
Un set de plase de diferite 
mărimi va menține ordinea 
în portbagaj și va preveni 
alunecarea bagajelor.

PODEAUA DUBLĂ
Această dotare specială pentru 
versiunea COMBI permite poziționarea 
podelei portbagajului la nivelul pragului 
portbagajului, ușurând manevrarea 
bagajelor. De asemenea, asigură un 
spațiu de depozitare discret.
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COVORAŞUL CU DOUĂ FEŢE
Puteți folosi covorașul cu două 
fețe cu partea textilă în sus, când 
transportați lucruri curate. Iar când 
aveți ceva murdar de transportat, 
trebuie doar să întoarceți covorașul 
cu partea cauciucată în sus.

VARIABILITATE
Scaunele din spate pot fi 
rabatate fracționat 40/60. Dacă 
aveți nevoie și de locurile din 
spate pentru pasageri, dar doriți 
totodată să extindeți spațiul 
pentru bagaje, puteți rabata doar 
un singur spătar.

PLASA DESPĂRŢITOARE
Plasa despărțitoare oferită pentru 
versiunea Combi desparte portbagajul 
de spațiul destinat pasagerilor, 
sporind siguranța acestora atunci 
când transportați obiecte fără a folosi 
sistemul de acoperire a portbagajului.



CONFORT
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GEAMURI CU ACŢIONARE ELECTRICĂ
Butoanele de acționare a geamurilor din față și din spate sunt 
poziționate confortabil pe panoul ușii. Datorită funcției sus/jos, 
este nevoie doar de un singur buton pentru fiecare geam.

ASISTENTUL PENTRU LUMINĂ ŞI PLOAIE 
Călătoriile dumneavoastră vor fi mai sigure și mai plăcute cu asistentul pentru lumini și ploaie, care va acționa 
automat luminile și ștergătoarele, degrevându-vă pe dumneavoastră de aceste sarcini. Asistentul include și funcția 
de iluminare pentru tunel, precum și luminile Coming Home și Leaving Home.

Fie că trebuie să conduceți zi de zi sau doar în weekenduri: cu 
FABIA cotidianul dumneavoastră va deveni mai plăcut, iar weekend-
urile vor fi mai distractive. Tehnologiile de ultimă oră ascunse sub 
bordul sofisticat vă vor oferi asistență competentă în acest sens. 

ZONA 
DUMNEAVOASTRĂ 
DE CONFORT

VOLANUL
Volanul multifuncțional îmbrăcat în 
piele vă permite să controlați sistemul 
radio și telefonul.

SISTEMUL DE AER CONDIŢIONAT CLIMATRONIC
Instalația de aer condiționat electronică vă va asigura confortul 
maxim pe parcursul întregului an, inclusiv datorită senzorului de 
umiditate, care rezolvă inclusiv problema parbrizului aburit.

CAMERA RETROVIZOARE REAR VIEW 
Bucurați-vă de manevre facile de parcare, dotându-vă autoturismul 
cu această cameră video retrovizoare, integrată în mânerul hayonului. 
Camera monitorizează spațiul din spatele automobilului și indică șoferului 
traiectoria de deplasare în funcție de lățimea automobilului.



SIGURANȚĂ
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Călătoriile devin mai sigure cu ajutorul unui co-pilot. FABIA 
oferă numeroase sisteme de asistență care să vă permită să 
reacționați prompt în orice situație. O parte dintre sisteme pot 
chiar preveni automat coliziunile iminente. 

TEMPOMATUL 
ADAPTIV

Folosind radarul din bara 
de protecție din față, 

tempomatul adaptiv ACC 
oferă funcția de menținere 

a vitezei selectate, plus 
funcția de menținere a 
distanței sigure față de 
autovehiculele din față. 

MAI MULȚI OCHI
ÎNDREPTAȚI SPRE 
ŞOSEA

FRONT ASSIST
Utilizând radarul din bara de protecție din față, acest asistent monitorizează traficul din față și poate 
chiar frâna autoturismul. 

SENZORII PENTRU PARCARE 
(PDC) 

Manevrele de parcare a modelului 
FABIA devin mai simple și mai 

sigure cu senzorii de parcare 
integrați în barele de protecție din 

față și din spate. Aceștia verifică 
distanța dintre autoturism și 

eventualele obstacole.
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REAR TRAFFIC ALERT 
Oferit ca parte a sistemului 

Blind Spot Detect și 
utilizând senzorii radar ai 

acestui sistem, asistentul 
vă ajută să manevrați 

autoturismul în siguranță 
în marșarier, la ieșirea de 

pe locurile de parcare, când 
vizibilitatea este limitată. 

BLIND SPOT DETECT 
Folosind senzorii radar din bara de protecție din spate, Blind Spot Detect monitorizează 
unghiurile moarte din spatele automobilului și din lateral. În funcție de distanța și de viteza 
autovehiculelor din apropiere, sistemul decide dacă va avertiza sau nu șoferul.

AUTO LIGHT ASSIST
Asistentul dumneavoastră 

pentru faruri va comuta 
automat între luminile de 
drum și cele de întâlnire, 

sporind confortul și 
siguranța în trafic.
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SIGURANŢA NU ESTE 
OPŢIONALĂ

AIRBAG-URILE FRONTALE
Airbag-ul șoferului este integrat în volan, iar 
cel al pasagerului din față în bord. Dacă este 
nevoie, airbag-ul pasagerului din față poate 
fi dezactivat pentru montarea unui scaun 
pentru copii pe scaunul din dreapta față.

AIRBAG-URILE PENTRU CAP
Când sunt activate, airbag-urile pentru cap creează un perete care 
protejează ocupanții din față și pe cei din spate împotriva leziunilor 
la nivelul capului.

AIRBAG-URILE LATERALE
Aceste două airbag-uri 
protejează zona pelviană și 
pe cea toracică a șoferului 
și pasagerilor în cazul unei 
coliziuni laterale.

În situații extreme, când șoferul nu mai poate interveni activ, intră în 
acțiune dotările de siguranță pasivă ale automobilului - precum airbag-
urile. FABIA vă protejează cu șase airbag-uri incluse în dotarea standard.



PERFORMANȚE
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TRANSMISIA
În funcție de versiunea de motor aleasă, 
automobilul poate fi echipat cu o 
transmisie manuală cu 5 sau cu 6 trepte 
de viteză. Ambele opțiuni oferă precizie și 
manevrare facilă. Dacă preferați însă să vă 
bucurați de confort maxim la condus, vă 
recomandăm să optați pentru transmisia 
automată DSG cu 7 trepte, ce poate fi 
comandată în combinație cu motorul de 
70 kW.*

MOTORIZĂRI
Gama noastră include

motoare pe benzină cu 
trei cilindri 

MPI
și TSI.

 Astfel puteți
alege motorul

1,0 MPI/44 kW sau
1,0 TSI/70 kW sau

1,0 TSI/81 kW.*

Nu trebuie să alegeți între putere sau eficiență, deoarece 
toate motoarele cu care poate fi echipată FABIA sunt agile 
și totodată economice și au emisii reduse. Dacă aveți în 
plan multe drumuri lungi, motorul agil TSI este partenerul 
dumneavoastră ideal. 

PUTERE  
ŞI EFICIENŢĂ

* Este posibilă modificarea ofertei. Partenerul dumneavoastră ŠKODA vă stă la dispoziție pentru mai 
multe informații.



MONTE
    CARLO 

Monte-Carlo este o marcă înregistrată de Monaco Brands



Se ia istoria de succes a automobilelor ŠKODA de la 
legendarul Raliu Monte Carlo. Se încorporează stilul și 
eleganța Principatului. Și se obține modelul spectaculos 
FABIA MONTE CARLO. Mașina dispune de elemente 
negre la interior și la exterior, care îi conferă un stil unic 
și o alură neîmblânzită. E timpul pentru a avea totul!

INTRAŢI ÎN CLUBUL 
EXCLUSIV

Monte-Carlo este o marcă înregistrată de Monaco Brands
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DESIGNUL EXTERIOR
Detaliile negre, precum cadrul 
grilei radiatorului, elementele de 
la spoilerul frontal, aplicațiile de 
pe pragurile ușilor și carcasele 
oglinzilor exterioare sunt însoțite 
în toate cazurile de jantele 
negre din aliaj ușor. Jantele 
Vega de 18 inchi (din imagine) 
sunt concepute special pentru 
hatchback-ul cu șasiu sport. 
Puteți, de asemenea, opta pentru 
plafonul negru, disponibil exclusiv 
pentru versiunea hatchback și 
în combinație cu anumite culori 
exterioare.

DESIGNUL INTERIOR
Versiunea Monte Carlo dispune 
de volan sport acoperit cu piele 
neagră perforată, precum și de 

scaune sport în față, tapițerie 
textilă specifică în roșu cu negru, 

montanți negri și plafon, de 
asemenea, negru. Interiorul 

devine și mai rafinat datorită 
cusăturilor roșii și a elementelor 

de decor Carbon sau opțional 
Roșu Cherry.

Cu detaliile sale negre dinamice și rafinate, FABIA MONTE CARLO este 
însoțitorul elegant potrivit tuturor împrejurărilor.

ELEGANȚĂ ÎN TOATE 
CIRCUMSTANȚELE

Monte-Carlo este o marcă înregistrată de Monaco Brands



BLACK
    EDITION



Nimeni și nimic nu emană mai mult rafinament decât 
cineva sau ceva îmbrăcat în negru. Iar FABIA BLACK 
EDITION poartă negrul cu o eleganță remarcabilă, 
nu doar la exterior, ci și la interior. Astfel, modelul 
include volanul sport acoperit cu piele perforată 
neagră, decorul Piano Black și plafonul interior negru. 
Autoturismul mai este echipat și cu scaune frontale 
sport cu cusături roșii.  

BLACK IS  
THE NEW BLACK
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CULOAREA 
MISTERULUI 

Modelul FABIA BLACK EDITION epatează cu numeroase detalii 
speciale precum eleronul elegant, emblema originală Black Edition și 
jantele enigmatice, rămânând însă în limitele bunului gust fin și rafinat.

NEGRU MAGIC
Modelul este disponibil 

exclusiv vopsit în nuanța 
Negru Magic metalizat. 

Bineînțeles că și grila 
radiatorului este neagră.

EMBLEME
Îi confirmă eleganța:
emblemele Black
Edition de pe
montanții B.

STIL ŞI FUNCŢIONALITATE
Atât versiunea hatchback, cât și varianta COMBI sunt echipate cu un eleron aerodinamic la nivelul plafonului, precum și cu 
șasiu sport. Look-ul sportiv al automobilului este subliniat și de jantele Torino din aliaj ușor de 17".



SCOUTLINE
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STIL ŞI FUNCŢIONALITATE
Versiunea SCOUTLINE este dotată la exterior, printre altele, cu o mască argintie în față și cu 
un difuzor argintiu în spate. Utilitatea practică a acestui model este sporită de barele de pe 
plafon.

DESIGNUL EXTERIOR
Evazările negre ale pasajelor roților din față și din spate și aplicațiile negre de pe pragurile exterioare accentuează caracterul unic al acestui model cross-country. În condiții 
meteo nefavorabile, veți aprecia proiectoarele de ceață, ce sunt incluse în dotarea standard. Designul distinctiv al automobilului este subliniat de jantele din aliaj ușor de 17", 
numite Braga.

DESCOPERIŢI 
MEREU CEVA 
NOU

Găsiți noi provocări. Încercați noi sporturi. Porniți pe drumuri necunoscute. 
FABIA COMBI SCOUTLINE este automobilul pregătit oricând pentru aventuri. 
Detaliile expresive de la exterior îi conferă versiunii SCOUTLINE un aspect robust, 
contribuind totodată la protejarea caroseriei de pietrele care ar putea sări pe 
caroserie de pe drumurile nepavate.



PERSONALIZAREA
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Printre dotările standard ale liniei de echipare Active se numără grila 
cromată a radiatorului, oglinzile exterioare cu carcase negre ce sunt 
ajustabile electric și încălzite, geamurile cu tentă închisă, luminile de zi cu 
LED, consola centrală cu priză de 12 V și suporturile duble pentru băuturi, 
sistemul de închidere centralizată, plus multe altele.

În dotarea standard a versiunii Ambition sunt incluse carcasele oglinzilor exterioare 
și mânerele exterioare ale portierelor finisate în culoarea caroseriei, pachetul crom/
argintiu de elemente de decor pentru interior, geamurile frontale cu acționare 
electrică, umbrela sub scaunul pasagerului din față, compartimentul pentru ochelarii de 
soare, funcția de ajustare pe înălțime a scaunului șoferului, plus multe altele.

ACTIVE AMBITION

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Decor Basket Narbe Gri
Tapițerie textilă

INTERIOR AMBITION ALBASTRU
Decor Light Brushed
Tapițerie textilă

INTERIOR ACTIVE NEGRU
Decor Basket Narbe Gri
Tapițerie textilă

INTERIOR AMBITION 
ALBASTRU
Decor Light Brushed
Tapițerie textilă

INTERIOR AMBITION GREY
Decor Light Brushed
Tapițerie textilă 

INTERIOR AMBITION GREY
Decor Basket Narbe Negru
Tapițerie textilă 
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Versiunea Style include în echiparea standard pachetul sumar de piele (pentru 
volan, nuca schimbătorului și levierul frânei de mână), sistemul radio Swing, funcția 
Easy Start, sistemul de aer condiționat, scaunele din față cu ajustare pe înălțime, 
cotiera din față, închiderea centralizată cu telecomandă, plus multe altele.

STYLE

INTERIOR STYLE BEJ
Decor Piano negru
Tapițerie textilă/Suedia 

INTERIOR STYLE NEGRU
Decor Dark Brushed
Tapițerie textilă/Suedia 

INTERIOR STYLE BEJ
Decor Piano negru 
Tapițerie textilă/Suedia

Scaunele sport exclusive cu design special, volanul sport multifuncțional, cusăturile 
roșii pe panourile ușilor, plafonul interior negru, pedalierul acoperit cu clapete 
din aliaj și șasiul sport accentuează caracterul dinamic al automobilului. Pachetul 
Dynamic este disponibil ca dotare opțională pentru versiunile de echipare Ambition 
și Style.

PACHETUL 
DYNAMIC

INTERIOR DYNAMIC NEGRU
Decor Roșu Cherry
Tapițerie textilă/Suedia

INTERIOR DYNAMIC NEGRU
Decor Dark Brushed
Tapițerie textilă/Suedia

INTERIOR DYNAMIC NEGRU
Decor Roșu Cherry
Tapițerie textilă/Suedia
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Ambition albastru (textil) Style negru (textil/Suedia)
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CULORI 
EXTERIOARE
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Disponibil până în decembrie 
2020
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JANTE

Jante de 17" CAMELOT din aliaj ușor Jante de 17" SAVIO din aliaj ușor

Jante negre de 16" VIGO din aliaj ușor Jante antracit de 16” VIGO din aliaj ușor Capace de 15" COSTAJante albe de 16" VIGO din aliaj ușor Jante de 15" Cygnus din aliaj ușor Capace de 15" DENTRO

Jante de 16" ALORE din aliaj ușorJante negre de 16" ITALIA din aliaj ușor
(exclusiv pentru versiunea Monte Carlo)

Jante negre de 17" BLADE din aliaj ușor

Jante roșii de 16" VIGO din aliaj ușor Jante de 15" Matone din aliaj ușor

Jante argintii de 16" VIGO din aliaj ușorJante negre de 18" VEGA din aliaj ușor 
(exclusiv pentru versiunea hatchback)

Jante negre de 17" TORINO din aliaj ușor
(exclusiv pentru versiunea Monte Carlo)



Distribuitorul dumneavoastră ŠKODA:

DACĂ V-A FĂCUT PLĂCERE SĂ CITIŢI DESPRE ACE-
ASTĂ MAŞINĂ,     
― IMAGINAŢI-VĂ CÂT DE MULT V-AR PLĂCEA SĂ O 
CONDUCEŢI

CONTACTAŢI-NE PENTRU A PROGRAMA UN DRIVE 
TEST.

NOTĂ PRIVIND IMAGINILE
Imaginile din acest catalog (broșură) sunt utilizate exclusiv în scopuri 
ilustrative și nu fac parte din niciun contract și nu reprezintă nicio 
garanție. Automobilele de prezentare din faza de prevânzare și anumite 
ilustrații, dotări, detalii, elemente și caracteristici pot să fie diferite la 
modelul din producția de serie, iar specificațiile pentru anumite țări pot 
fi diferite.  
Pentru o confirmare exactă a dotărilor, detaliilor, elementelor și 
caracteristicilor vă rugăm să contactați cel mai apropiat distribuitor 
ŠKODA.

Aplicația ŠKODA Connect
Controlați pe deplin automobilul. Descărcați 
ŠKODA Connect și accesați oricând toate 
funcțiile și informațiile necesare, ca de exemplu 
datele privind călătoriile, planificarea rutei și 
chiar locul unde ați parcat ultima dată.
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