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ŠKODA FABIA
Informativni cenik - modelsko leto 2019

Modeli
z bencinskimi motorji

Menjalnik

kW/KM

1.0

5-st. ročni

44/60

9.888 €

11.122 €

1.0 TSI

5-st. ročni

70/95

11.301 €

12.265 €

1.0 TSI DSG

7-st. DSG

81/110

MPC*

Easy

Active

Ambition

13.862 €

14.829 €

15.611 €

16.579 €

Vozila imajo ŠKODA 4-letno jamstvo
* = MPC je informativna maloprodajna cena z vključenim DMV in 22% DDV. (DDV = davek na dodano vrednost; DMV = davek na motorna vozila)
Določene kombinacije opreme ali akcije lahko povzročijo odstopanja pri izračunu končne cene. Podrobnejše informacije o končnih cenah dobite pri
pooblaščenih prodajalcih vozil Škoda. Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah modelov, opremi, tehničnih podatkih in cenah.
S pomočjo ŠKODA BON-a lahko še dodatno znižate ceno izbranega modela Easy v višini 1000 EUR.
Več o ŠKODA BON-u si lahko preberete na spletni strani www.skoda.si
**Jamstvo 4 PLUS ne zajema modela Easy, ki ima osnovno tovarniško garancijo za obdobje dveh let.
**Doplačilo za jamstvo 4 PLUS za modela Easy znaša 183 EUR z že vključenim DDV-jem.
Specifična kombinirana poraba goriva in izpusti co2: 4,9 - 4,6 l/100 km in 111 - 106 g/km
Navodila o varčni porabi goriva in emisijah co2, ki vsebujejo podatke za vse nove modele osebnih avtomobilov ŠKODA,
so brezplačno na voljo na vsakem pooblaščenem prodajnem mestu ŠKODA.

Style

ŠKODA FABIA
Serijska oprema - modelsko leto 2019
Active in Easy
· 3-točkovni varnostni pasovi na vseh sedežih;
spredaj z električnima zategovalnikoma
· 14" jeklena platišča s kolesnimi pokrovi "Flair"
· avtoradio "Blues" s priključki USB, AUX-in,
vhodom za SD kartico, ter štirimi zvočniki
· držalo za listke na vetrobranskem steklu
· dnevne luči
· daljinsko centralno zaklepanje
· ESC vključno z ABS, MSR, ASR, EDS in HBA
· električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali
· elektronska blokada zagona motorja
· električni pomik sprednjih stekel
· halogenska prednja žarometa z "LED" dnevnimi lučmi
· izklop sovoznikove varnostne blazine
· ISOFIX sidrišči za pritrditev dveh otroških sedežev
zadaj
· klimatska naprava
· kromirana obroba maske hladilnika
· LED osvetlitev registrskih tablic
· odsevniki na zadnjem odbijaču



· ohišji zunanjih ogledal, zunanje vratne kljuke in
odbijača v barvi vozila
· opozorilo za nepripet varnostni pas na vseh
sedežih
· poklopno in deljivo naslonjalo zadnje klopi
· potovalni računalnik
· pnevmatike 175/70 R14
· po višini nastavljiv voznikov sedež
· prostor za 1,5 l plastenke v prednjih in 0,5 l
plastenke v zadnjih vratih
· sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah
· sistem za preprečitev točenja napačnega goriva
· set za popravilo pnevmatik
· samodejni vklop vseh smernikov v primeru nesreče
· sistem "Start - Stop" z rekuperacijo zavorne sile
· strgalo za led
· šest varnostnih blazin (2 čelni, 2 bočni in stranski
varnostni zavesi)
· tonirana stekla


Ambition
(dodatno k paketu Active)

· 15" aluminijasta platišča "CYGNUS" 6J x 15˝ s
pnevmatikami 185/60 R15
· avtoradio "Swing" s 6,5" barvnim zaslonom
občutljivim na dotik
· dekorativni elementi "Light brushed"
· dežnik pod sovoznikovim sedežem
· "Front Assist" - funkcija samodejnega zaviranja v sili
· funkcijski paket (poklopne nosilne kljukice v
prtljažniku, bralni lučki spredaj in zadaj, ogledali v
prednjih senčnikih in odlagalni predal za levim
zadnjim kolotekom, 12V vtičnica
· "Hill Hold" - pomoč pri speljevanju v klanec
· kromirani poudarki v potniški kabini


· 




·
·
·
·
·
·
·
·

omejevalnik hitrosti
osvetljen in pokrit predal pred sovoznikom
priprava za prostoročno telefoniranje "Bluetooth"
potovalni računalnik z zaslonom "Maxi-dot"
po višini nastavljiva prednja sedeža
prednji meglenki
predal za očala v stropni oblogi
paket "Light Assistant" (avtomatski vklop/izklop
dnevnih luči, funkciji Comming/Leaving home)
· shranjevalna žepa na hrbtni strani prednjih sedežev
· trikraki večfunkcijski volan (upravljanje radia in
telefona z dekorativnimi elementi "Piano black")
· usnjen paket (volanski obroč, ročica menjalnika in
ročica ročne zavore iz usnja)

ŠKODA FABIA
Serijska oprema - modelsko leto 2019
Style

(dodatno k opremi Ambition)

· dekorativni elementi "Dark brushed"
· električno pomična stekla spredaj in zadaj
· "Easy Start" - zagon in zaustavitev motorja
brez uporabe ključa
· naslon za roke spredaj
· notranje vzvratno ogledalo s samodejno
zatemnitvijo

· ogrevani šobi za pranje vetrobranskega stekla
· parkirni senzorji zadaj

· prednji meglenki s funkcijo "Corner"
· paket "Simply Clever"- set mrež, nosilec za telefon
in koš za smeti
· samodejna klimatska nprava "Climatronic" s
senzorjem vlage
· senzor za dež
· tempomat z omejevalnikom hitrosti
· tekstilni predpražniki
· varnostni vijaki koles
· zvočni sistem "ŠKODA Surround" s šestimi zvočniki

