
fabia
Η ΝΕΑ ŠKODa



ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ΠΟΛΛΕΣ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ
Η ζωή μας γίνεται πιο συναρπαστική όταν 
είναι γεμάτη εκπλήξεις. Είναι μια ευκαιρία 
να ξεφύγουμε από τα συνηθισμένα, να 
απολαύσουμε ξανά τη γοητεία του ξαφνικού 
και να ζήσουμε το διαφορετικό! Έτσι ακριβώς 
συμβαίνει και με τη νέα ŠKODA FABIA. Όταν τη 
«ζήσεις» ανακαλύπτεις τη δική της μαγεία, τον 
μοναδικό της χαρακτήρα, το πόσο συναρπαστικά 
διαφορετική είναι.

Θέλετε να δείξετε το ποιος είστε; Τώρα 
μπορείτε να το κάνετε με τη νέα FABIA. Η νέα 
σχεδιαστική γλώσσα της ŠKODA με τα μοναδικά 
κρυστάλλινα στοιχεία συναρπάζει και τραβάει 
όλα τα βλέμματα στο δρόμο, εκπλήσσοντας 
όσους τη βλέπουν για πρώτη φορά. Με την 
έκδοση ColourConcept μπορείτε να εκφράσετε 
το προσωπικό σας στυλ, μέσα από πολλούς, 
διαφορετικούς συνδυασμούς οροφής και 

αμαξώματος. Τα φώτα LED δεν δείχνουν μόνο 
τον δρόμο, αλλά και την αφοσίωσή μας στην 
καινοτομία και τις τεχνολογικές εξελίξεις. 

Η νέα FABIA έχει διαστάσεις που της χαρίζουν 
ευελιξία στην πόλη, ενώ την ίδια στιγμή είναι 
ευρύχωρη για να μεταφέρει άνετα εσάς και 
τις αποσκευές σας. Μοναδικά χαρακτηριστικά 
άνεσης υπόσχονται να σας εκπλήξουν ευχάριστα 
αλλά και να μετατρέψουν κάθε διαδρομή σε μια 
υπέροχη εμπειρία εκεί που δεν το περιμένατε!

Η FABIA είναι ένα ακόμα παράδειγμα της 
φιλοσοφίας που έχουμε από την πρώτη μέρα 
που ξεκινήσαμε. Να δημιουργούμε όμορφα 
σχεδιασμένα αυτοκίνητα, που προσφέρουν 
συνεχώς μοναδική οδηγική απόλαυση.



ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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Τόσο ξεχωριστή που δεν περνά 
απαρατήρητη! Με νέα μάσκα και νέα 
σχεδίαση εμπρός και πίσω προφυλακτήρων, 
νέους προβολείς και προαιρετικό φωτισμό 
LED, η νέα FABIA υποδηλώνει την παρουσία 
της, με κάθε της εμφάνιση.

ΕΜφΑΝΙΣΗ
ΠΟυ ΣυζΗτΙΕτΑΙ

FABIA COMBI
H νέα Fabia Combi 

συνδυάζει τη 
φρεσκάδα και τη 

φινέτσα της 5θυρης 
έκδοσης. Το συμπαγές 

αυτοκίνητο με τις 
ισορροπημένες 

αναλογίες προσφέρει 
ευρυχωρία και 

κομψότητα μέσα 
από μία φρέσκια 

προσέγγιση.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η νέα FABIA εκπέμπει μία 

αίσθηση φρεσκάδας και 
φινέτσας με το νέο εξωτερικό 
στυλ της, αναδεικνύοντας την 

νέα σχεδιαστική γλώσσα. Οι 
προβολείς, η μάσκα και ο εμπρός 

προφυλακτήρας συνθέτουν ένα 
αρμονικό σύνολο, ενώ οι ζωηρές 
γραμμές προσδίδουν δυναμισμό 

στο αυτοκίνητο.
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Μοναδική. Ξεχωριστή. Με νέα μάσκα 
και νέα σχεδίαση εμπρός και πίσω 
προφυλακτήρων, νέους προβολείς και 
προαιρετικό φωτισμό LED, η FABIA 
θα κάνει αισθητή την άφιξή σας, όπου 
κι αν πάτε.

ΚΟΜΨΗ, φΙΝΑ, 
ΓΟΗτΕυτΙΚΗ 

ΠΙΣΩ ΟΨΗ
Ο γνώριμος φωτισμός σχήματος C 
αποτελεί στοιχείο ταυτότητας της μάρκας 
ŠKODA. Επιπλέον, τα πίσω φώτα μπορούν 
να εξοπλίζονται με λυχνίες LED. Κάτοπτρα 
που θυμίζουν μάτια γάτας και κάνουν 
το αυτοκίνητο πιο ευδιάκριτο, διατίθενται 
επίσης με τη νέα FABIA. 

ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΟΡΟΦΗ 
Η γοητεία του αυτοκινήτου ενισχύεται με 
την πανοραμική κρυστάλλινη ηλιοροφή 
που εκτείνεται από το παρμπρίζ μέχρι την 
αεροτομή οροφής, και προσφέρει αίσθηση 
ελευθερίας και ευρυχωρίας. 

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 
Κάθε νέα FABIA διαθέτει 
προβολείς με εντυπωσιακές 
λωρίδες LED για οδήγηση την 
ημέρα. Η νέα FABIA είναι η 
επιτομή της τεχνολογίας LED. 
Οι προβολείς LED περιλαμβάνουν 
φωτισμό στροφών LED και AFS 
(Adaptive Frontlight System), που 
προσαρμόζει την ένταση φωτισμού 
στις εκάστοτε συνθήκες (π.χ. πόλη, 
αυτοκινητόδρομος ή οδήγηση 
στη βροχή). 
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ΑΠΟΛΑυΣτΕ 
τΟ τΑΞΙΔΙ
Κλείστε την πόρτα και αφήστε τα όλα απ' 
έξω. Νέα σχεδίαση ταμπλό, νέες επιλογές 
ταπετσαρίας και ποικίλες βελτιώσεις, 
εξασφαλίζουν άνεση και ασφάλεια 
στο ταξίδι.
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΙ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ
Μπορείτε να ρυθμίζετε, να ξεθαμπώνετε ή να ξεπαγώνετε τους 
εξωτερικούς καθρέφτες γρήγορα και άνετα από τη θέση του οδηγού, 
χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε τα παράθυρα.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
Τα χειριστήρια για τα εμπρός και πίσω παράθυρα 
βρίσκονται στην επένδυση των θυρών. Χάρη στη 
λειτουργία άνοιγμα/κλείσιμο, ένας διακόπτης 
μπορεί να χρησιμοποιείται για κάθε παράθυρο.

LIGHT AND RAIN ASSIST 
Η οδηγική εμπειρία μπορεί να γίνει ασφαλέστερη και πιο 
ευχάριστη, καθώς η λειτουργία Light & Rain Assist μπορεί 
αυτόματα να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τα φώτα και τους 
καθαριστήρες. Περιλαμβάνονται επίσης οι λειτουργίες 
Tunnel Light, Coming Home & Leaving Home.

Είτε η οδήγηση είναι η καθημερινή σας ρουτίνα, είτε η βόλτα 
του Σαββατοκύριακου, η νέα FABIA κάνει τις εργάσιμες ημέρες 
σας πιο ευχάριστες και τα Σαββατοκύριακα πιο απολαυστικά. 
Προηγμένες τεχνολογίες κρυμμένες κάτω από το ταμπλό 
φροντίζουν για την άνεσή σας.

ΟΑΣΗ ΑΝΕΣΗΣ

ΤΙΜΟΝΙ
Από το τιμόνι πολλαπλών 

λειτουργιών μπορείτε να 
ελέγχετε ραδιόφωνο και 

τηλέφωνο.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
CLIMATRONIC

Το ηλεκτρονικό σύστημα 
κλιματισμού εξασφαλίζει 
άνεση όλο το χρόνο, ενώ 

χάρη στον αισθητήρα 
υγρασίας, περιορίζει 

ακόμα και το θάμπωμα 
του παρμπρίζ.
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Ο χώρος αποσκευών της νέας FABIA δεν 
εντυπωσιάζει μόνο με τη χωρητικότητά του, 
αλλά και με το πόσο έξυπνα είναι οργανωμένος, 
ενώ μπορεί να μεγιστοποιείται για να 
μεταφέρετε προσεκτικά και με ασφάλεια 
τα υπάρχοντά σας.

ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ 
τΑ ΠΑΝτΑ

ΣΕΤ ΔΙΧΤΥΩΝ
Ένα σετ διχτυών διαφόρων 
μεγεθών διατηρεί την τάξη 
στο χώρο αποσκευών, και 
κρατάει τις αποσκευές 
στη θέση τους ώστε να 
μην μετακινούνται.

ΔΙΠΛΟ ΠΑΤΩΜΑ
Αυτός ο ειδικός εξοπλισμός 
για την έκδοση combi 
φέρνει το κάτω τμήμα 
του χώρου αποσκευών στο 
επίπεδο του σκαλοπατιού 
φόρτωσης, διευκολύνοντας 
έτσι τη φόρτωση 
αποσκευών. Επιπλέον, 
δημιουργεί έναν επιπλέον 
κρυφό αποθηκευτικό χώρο.

ΡΑΦΙ ΣΕ ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΣΗ
Το ράφι χώρου αποσκευών, 
στην έκδοση hatchback, 
όταν ρυθμίζεται στη χαμηλή 
θέση, επιτρέπει τη μεταφορά 
εύθραυστων αντικειμένων.

ΡΑΦΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για ευκολότερη φόρτωση 
μεγάλων αντικειμένων στην 
έκδοση hatchback, μπορείτε να 
ρυθμίσετε το ράφι του χώρου 
αποσκευών, ώστε να κερδίσετε 
περισσότερο χώρο. Μετά τη 
φόρτωση, μπορείτε εύκολα 
να το επαναφέρετε στην αρχική 
θέση του.

ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΑ 
ΑΓΚΙΣΤΡΑ 

Κρεμάστε τις σακούλες 
στα άγκιστρα για να 

μεταφέρετε με ασφάλεια 
και χωρίς απώλειες, 

τα ψώνια σας.
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ŠKODa CONNECT:
ΚΑΙ ΕΙΣτΕ ΠΑΝτΑ 
ΣυΝΔΕΔΕΜΕΝΟΙ 
Το να είστε συνδεδεμένοι όπου κι αν βρίσκεστε, δεν σημαίνει 
να έχετε μόνο πρόσβαση στην ψυχαγωγία και την ενημέρωση, 
αλλά και δυνατότητα υποστήριξης στο ταξίδι. 
Το ŠKODA CONNECT είναι η είσοδός σας σε έναν κόσμο 
με απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας.

ŠKODA CONNECT
Περιλαμβάνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών. Ενώ 
το Infotainment Online προσφέρει πλοήγηση και 
πληροφορίες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, 
το Care Connect εστιάζει στη βοήθεια και την 
ασφάλεια, επιτρέποντας απομακρυσμένη πρόσβαση 
και έλεγχο του οχήματος. Επίσης, παρέχει υπηρεσία 
υποστήριξης σε περιπτώσεις ανάγκης.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Στη νέα FABIA αποθηκεύονται 
πληροφορίες για το ταξίδι όπως μέση 
κατανάλωση, μέση απόσταση και χρόνος 
ταξιδιού. Μπορείτε να εμφανίσετε 
τα προσωπικά σας δεδομένα οδήγησης 
ώστε να έχετε μία εικόνα όλων 
των ταξιδιών σας.

ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
Εντοπίστε την ακριβή θέση 
του αυτοκινήτου σας σε 
μεγάλους χώρους στάθμευσης 
από το κινητό σας, με εμφάνιση 
διεύθυνσης, ώρας και 
ημερομηνίας*.

ΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Η κλήση SOS γίνεται αυτόματα 
σε περίπτωση ανάγκης, με την 
ενεργοποίηση του συστήματος 
συγκράτησης. Το σύστημα 
έκτακτης ανάγκης μπορεί να 
ενεργοποιηθεί και χειροκίνητα 
πατώντας το κόκκινο μπουτόν 
στην κονσόλα οροφής.

SMARTLINK+ 
Με το SmartLink+ (Πακέτο ŠKODA Connectivity για MirrorLinkR, Apple CarPlay 
& Android Auto) το σύστημα infotainment επιτρέπει την ασφαλή χρήση του 
κινητού, εν κινήσει. Επιπλέον, όλες οι εγκατεστημένες εφαρμογές, που είναι 
πιστοποιημένες ως ασφαλείς για αυτοκίνητα, είναι συμβατές με MirrorLink(R), 
Apple CarPlay ή Android Auto. Το σύστημα SmartLink+ περιλαμβάνει SmartGate 
για σύνδεση του smartphone με το όχημα μέσω WiFi, και για πρόσβαση σε 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες, όπως η κατανάλωση καυσίμου, οι επιδόσεις και 
οι πληροφορίες για το σέρβις. (Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για όρους χρήσης 
και πληροφορίες συμβατότητας για το SmartLink+.)

ONLINE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Τώρα μπορείτε να επιλέγετε 
την καλύτερη διαδρομή 
με πληροφορίες που 
ανανεώνονται συνεχώς, και 
σας προσφέρουν μία τέλεια 
επισκόπηση κάθε ταξιδιού. 
Επίσης, σας επιτρέπουν 
να αντιδράτε σε κάθε 
απροσδόκητη εξέλιξη, όπως 
οδικά έργα, ατυχήματα ή 
μποτιλιαρίσματα.

ΚΑΙΡΟΣ
Στη διάθεσή σας το 
τελευταίο δελτίο καιρού 
για την τοποθεσία σας ή 
τον προορισμό σας, με 
λεπτομερή πρόγνωση, 
συμπεριλαμβανομένων 
των βροχοπτώσεων και 
άλλων προειδοποιήσεων.
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MyŠKODA APP 
Γνωρίστε τον Paul, 
τον διαδραστικό 
βοηθό της 
MyŠKODA App (για 

Android ή iOS) που ίσως φανεί 
χρήσιμος στην καθημερινότητα. 
Για παράδειγμα, μπορείτε να τον 
χρησιμοποιήσετε για να βρείτε 
πληροφορίες για το αυτοκίνητο 
ή μία πλήρη περιγραφή κάθε 
χειριστηρίου ή ενδεικτικής λυχνίας 
κλπ. Επιπλέον, ο Paul μπορεί να 
παρακολουθεί τα ραντεβού σας 
από το planner. Έτσι δεν θα ξεχνάτε 
ποτέ ένα ραντεβού, ενώ θα έχετε 
και βοήθεια για να φτάσετε στον 
προορισμό σας.

ΘΥΡΕΣ USB ΠΙΣΩ
Στο πίσω τμήμα του 
εμπρός υποβραχιονίου, 
υπάρχουν δύο θύρες 
USB για φόρτιση κινητών 
τηλεφώνων.

AMUNDSEN
Το σύστημα πλοήγησης Amundsen, 
ελεγχόμενο μέσω έγχρωμης οθόνης αφής 
6,5" προσφέρει πολλές λειτουργίες ενός 
κορυφαίου ηχοσυστήματος. Το WLAN 
hotspot περιλαμβάνεται στα στάνταρ του 
εξοπλισμού. Το σύστημα SmartLink+ είναι 
προαιρετικό. 

SWING/SWING PLUS
Το ηχοσύστημα Swing με έγχρωμη 
οθόνη 6.5" διατίθεται σε δύο εκδόσεις. 
Η βασική έκδοση περιλαμβάνει εκτός 
από τη λειτουργία ραδιοφώνου, 
θύρες USB και υποδοχές καρτών 
SD. Επιπλέον των χαρακτηριστικών 
της βασικής έκδοσης Swing, η Swing 
Plus προσφέρει επίσης Bluetooth 
και SmartLink+. Το SKODA Surround 
System διατίθεται με Swing Plus 
στάνταρ. 
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ΤΣΕΠΕΣ
Οι τσέπες πίσω από 
τις πλάτες των εμπρός 
καθισμάτων χωράνε ένα 
ημερολόγιο, κινητό τηλέφωνο 
ή άλλα μικροαντικείμενα.

ΝΤΟΥΛΑΠΑΚΙ
Ο κλειστός αποθηκευτικός 
χώρος στο ταμπλό χωράει 
άνετα ένα μπουκάλι 1.0 λίτρου.

ΕΜΠΡΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΟ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ
Ενώ το εμπρός υποβραχιόνιο διαθέτει ένα κρυφό και κλειστό αποθηκευτικό χώρο, η 
κεντρική κονσόλα περιλαμβάνει δύο ποτηροθήκες και ένα ράφι για μικροαντικείμενα 
που θέλετε σε θέση άμεσης πρόσβασης. Ο φωτισμός της κεντρικής κονσόλας χαρίζει 
στο εσωτερικό μία αίσθηση θαλπωρής.

ΦΑΚΟΣ LED
Πρακτικός, αφαιρούμενος 
φακός LED (αποκλειστικά 
για την έκδοση combi) 
στη δεξιά πλευρά του 
χώρου αποσκευών. 
Επαναφορτίζεται αυτόματα 
με τη λειτουργία του 
κινητήρα. Ο φακός φωτίζει 
και τον χώρο αποσκευών 
ανάβοντας αυτόματα με το 
άνοιγμα της 5ης πόρτας.

Το κάθε τι έχει τη θέση του. Η FABIA σχεδιάστηκε με πολυάριθμα 
χαρακτηριστικά Simply Clever που είναι έξυπνα τοποθετημένα σε όλο 
το αυτοκίνητο και αυξάνουν τα επίπεδα καθημερινής πρακτικότητας.

ΣΧΕΔΙΑΣτΙΚΗ ΕυφυϊΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΕΞυΠΝΕΣ ΠΡΑΚτΙΚΕΣ ΛυΣΕΙΣ
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ΘΗΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΥ 
ΓΙΛΕΚΟΥ

Θήκη για ανακλαστικό γιλέκο 
στο πάνελ της πόρτας τού 

οδηγού, με εύκολη πρόσβαση 
σε περίπτωση ανάγκης.

ΘΗΚΕΣ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ
Οι αποθηκευτικοί χώροι 

και στις δύο πίσω πόρτες 
μπορούν να φιλοξενήσουν ένα 

μπουκάλι 0,5 λίτρου (βλέπε 
φωτογραφία), ενώ οι εμπρός 
πόρτες είναι κατάλληλες για 

μπουκάλια 1,5 λίτρου.

ΞΥΣΤΡΑ ΠΑΓΟΥ
Αυτή η έξυπνη 
λεπτομέρεια 
βρίσκεται στην τάπα 
του ρεζερβουάρ 
καυσίμου και 
επανατοποθετείται 
εκεί ακόμα και όταν 
είναι βρεγμένη.

ΘΗΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑΣ
Μία θήκη με γνήσια ομπρέλα 
ŠKODA βρίσκεται κάτω από 
το κάθισμα του συνοδηγού.



ΑΣφΑΛΕΙΑ
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Το ταξίδι είναι ασφαλέστερο με έναν συνοδηγό 
που επαγρυπνά. Γι’ αυτό η FABIA διαθέτει 
μεγάλο αριθμό συστημάτων υποβοήθησης, 
που βοηθούν να αντιδράτε κατάλληλα σε 
όλες τις συνθήκες. Μερικά από τα συστήματα 
μπορούν ακόμα και να αποτρέψουν αυτόνομα 
μία σύγκρουση.

ADAPTIVE CRUISE 
CONTROL

Χρησιμοποιώντας ένα 
ραντάρ στον εμπρός 

προφυλακτήρα, το ACC, 
πέραν του ότι διατηρεί την 
προεπιλεγμένη ταχύτητα, 

τηρεί και μία απόσταση 
ασφαλείας από τα 

προπορευόμενα οχήματα.

ΕΞτΡΑ ζΕυΓΑΡΙΑ ΜΑτΙΑ 
ΕΠΑΓΡυΠΝΟυΝ ΣτΟ ΔΡΟΜΟ

FRONT ASSIST
Αυτό το σύστημα υποβοήθησης, με τη βοήθεια ενός ραντάρ 
στον εμπρός προφυλακτήρα, είναι σχεδιασμένο για να 
παρακολουθεί την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, 
και περιλαμβάνει αυτόματη επιβράδυνση και φρενάρισμα.

PARK DISTANCE CONTROL 
Η διαδικασία στάθμευσης της 

FABIA είναι ευκολότερη και 
ασφαλέστερη με αισθητήρες 

παρκαρίσματος στον εμπρός και 
πίσω προφυλακτήρα, οι οποίοι 

ελέγχουν την απόσταση τού 
αυτοκινήτου από άλλα εμπόδια.
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REAR TRAFFIC ALERT 
Σύστημα υποβοήθησης, 
που αποτελεί τμήμα του 

Blind Spot Detect και 
χρησιμοποιεί τους ίδιους 

αισθητήρες. Βοηθά να 
εξέλθετε με ασφάλεια 

βάζοντας όπισθεν, από 
ένα χώρο στάθμευσης 

όπου η ορατότητα είναι 
περιορισμένη.

BLIND SPOT DETECT 
Χρησιμοποιώντας αισθητήρες στον πίσω προφυλακτήρα, το Blind Spot Detect 
παρακολουθεί τα τυφλά σημεία πίσω και δίπλα από το αυτοκίνητο. Με βάση 
την απόσταση και την ταχύτητα των γύρω οχημάτων, αποφασίζει εάν πρέπει 
να προειδοποιήσει τον οδηγό.

AUTO LIGHT ASSIST
Το Light Assist εκτελεί 

αυτόματες αλλαγές 
μεταξύ μεγάλης και 

μεσαίας σκάλας, 
αυξάνοντας τα επίπεδα 

άνεσης και ασφάλειας 
στο ταξίδι.
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ΠΡΟτΕΡΑΙΟτΗτΑ 
ΣτΗΝ ΑΣφΑΛΕΙΑ

ΕΜΠΡΟΣ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Ο αερόσακος οδηγού βρίσκεται στο 
τιμόνι, και ο αερόσακος συνοδηγού 
στο ταμπλό. Εάν χρειαστεί όμως να 
εγκατασταθεί στο κάθισμα συνοδηγού 
παιδικό κάθισμα, ο αερόσακος μπορεί 
να απενεργοποιηθεί.

ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ ΟΡΟΦΗΣ
Με την ενεργοποίησή 
τους, οι αερόσακοι 
οροφής δημιουργούν 
μία κουρτίνα προστασίας 
για το κεφάλι των εμπρός 
και πίσω επιβατών.

ΠΛΕΥΡΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
Αυτοί οι δύο αερόσακοι 
προστατεύουν την οσφυϊκή 
χώρα και το θώρακα του 
οδηγού και των άλλων 
επιβατών σε περίπτωση 
πλευρικής σύγκρουσης.

Σε ακραίες περιπτώσεις, όπου ο οδηγός 
δεν μπορεί να ενεργήσει αποτελεσματικά, 
αναλαμβάνουν δράση τα συστήματα παθητικής 
ασφάλειας του αυτοκινήτου, όπως οι αερόσακοι. 
Στη FABIA προστασία παρέχουν έξι αερόσακοι, 
στάνταρ.



τΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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KESSY/EASY START
Το αυτοκίνητο μπορεί να 
εφοδιάζεται με KESSY 
(Σύστημα Εισόδου, Εκκίνησης 
& Εξόδου χωρίς Κλειδί) ή με 
την απλούστερη έκδοση Easy 
Start. Ένα μπουτόν Start/Stop 
για την ενεργοποίηση και 
απενεργοποίηση του κινητήρα 
βρίσκεται στην κολόνα του 
τιμονιού.

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
Η γκάμα που διατίθεται, 
περιλαμβάνει 3-κύλινδρους 
βενζινοκινητήρες με MPI και 
τεχνολογία TSI. 
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 
των εκδόσεων 60 & 95 ίππων.

Δεν χρειάζεται να επιλέξετε μεταξύ 
δυναμικής συμπεριφοράς και οικονομίας. 
Όλοι οι κινητήρες της νέας FABIA 
προσφέρουν ‘νεύρο’ αλλά και οικονομία 
με εξαιρετικά χαμηλούς ρύπους. Για 
μεγάλες αποστάσεις, ο ζωηρός κινητήρας 
TSI είναι ιδανικός. 

ΑΓΑΠΑ τΗ 
ΔυΝΑΜΗ 
ΑΛΛΑ 
ΚΑΙ τΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ



mONTE
    CarlO 

Monte-Carlo is registered trademark by Monaco Brands



Monte-Carlo is registered trademark by Monaco Brands

ΝΙΩΣτΕ 
ΞΕΧΩΡΙΣτΟΙ
Η ιστορία της ŠKODA αναμειγνύεται με το στυλ 
και την αίγλη του ράλυ Monte Carlo παρουσιάζοντας 
τη συναρπαστική έκδοση ŠKODA FABIA MONTE CARLO. 
Σας περιμένει να την οδηγήσετε και να νιώσετε 
τον ξεχωριστό αερά που αποπνέει.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ειδικά χαρακτηριστικά σε 
μαύρο φινίρισμα: καλύμματα 
εξωτερικών καθρεφτών, 
πλαίσιο μάσκας, σπόιλερ 
εμπρός προφυλακτήρας, 
πλαστικά καλύμματα 
μαρσπιέ, αεροτομή οροφής 
και πίσω διαχύτης. Οι μαύρες 
ζάντες αλουμινίου 16" Italia 
προσφέρονται στάνταρ. 
Η μαύρη οροφή είναι 
προαιρετική. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Η έκδοση Monte Carlo 

διαθέτει σπορ τιμόνι από 
μαύρο, περφορέ δέρμα, 

σπορ εμπρός καθίσματα, 
ταπετσαρία σε συνδυασμό 

κόκκινου/μαύρου 
υφάσματος και δέρματος σε 

carbon εμφάνιση, μαύρες 
κολόνες και μαύρη οροφή. 
Το εσωτερικό είναι επίσης 
διακοσμημένο με κόκκινες 

ραφές και διάκοσμο Carbon 
ή προαιρετικό Cherry Red.

Είτε πηγαίνετε σε κάποια κοινωνική εκδήλωση, είτε 
βγαίνετε για ψώνια, η δυναμική σχεδίαση και οι φίνες, 
μαύρες λεπτομέρειες της FABIA MONTE CARLO, την 
μεταμορφώνουν στον τέλειο συνοδό.

ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΝτΑ 
ΜΕ ΚΑΘΕ ΕΜφΑΝΙΣΗ

Monte-Carlo is registered trademark by Monaco Brands



ΕΞΑτΟΜΙΚΕυΣΗ
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Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης Active περιλαμβάνει χρωμιωμένο 
πλαίσιο εμπρός μάσκας, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους/θερμαινόμενους 
εξωτερικούς καθρέφτες σε μαύρο, φιμέ παράθυρα, φώτα ημέρας LED, 
κεντρική κονσόλα με πρίζα 12V και δύο ποτηροθήκες, κεντρικό κλείδωμα 
και πολλά ακόμα.

aCTivE mONTE
CarlO

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ACTIVE
Basket Narbe Grey διακοσμητικά 
Υφασμάτινη ταπετσαρία 

EΣΩΤΕΡΙΚΟ MONTE CARLO SATIN BLACK 
Μαύρα sport καθίσματα με κόκκινο φινίρισμα και διακόσμηση Carbon look
Υφασμάτινες επενδύσεις

ΜΑΥΡΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ACTIVE
Basket Narbe Grey διακοσμητικά 
Υφασμάτινη ταπετσαρία 

EΣΩΤΕΡΙΚΟ MONTE CARLO 
SATIN BLACK 
Μαύρα sport καθίσματα με 
κόκκινο φινίρισμα (η κόκκινη 
διακόσμηση στο ταμπλό ανήκει στον 
προαιρετικό εξοπλισμό)
Υφασμάτινες επενδύσεις

Ο στάνταρ εξοπλισμός της έκδοσης MONTE CARLO δίνει προτεραιότητα στη sport αίσθηση που 
απολαμβάνει ο οδηγός και οι επιβάτες. Μεταξύ των στοιχείων του εξοπλισμού περιλαμβάνονται τα sport 
καθίσματα με ειδική σχεδίαση και κόκκινες λεπτομέρειες, οι δερμάτινες επενδύσεις στο flat bottom 
sport τιμόνι, το μοχλό ταχυτήτων και το λεβιέ του χειρόφρενου, τα αλουμινένια πεντάλ και η διακόσμηση 
“Carbon Look”. Παράλληλα, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό, κάμερα οπισθοπορείας, 
σκούρα πίσω τζάμια (SUNSET), εκκίνηση κινητήρα με μπουτόν και πολλά ακόμα. Το ηχοσύστημα “SWING 
PLUS” διαθέτει οθόνη αφής 6,5 ιντσών, σύνδεση BLUETOOTH, SKODA SURROUND και λειτουργία 
SmartLink+ για εφαρμογές Android Auto & Apple Car Play.
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ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ŠKODA
Δημιουργήσαμε την υπηρεσία αυτή, έτσι ώστε εσείς 
να απολαμβάνετε απρόσκοπτα τις μετακινήσεις σας 
γεμάτοι ασφάλεια. Εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας ότι 
και αν συμβεί, είτε πρόκειται για μια απλή βλάβη είτε 
για ένα ατύχημα. 
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος, μπορείτε 
να καλέσετε την υπηρεσία της οδικής βοήθειας ŠKODA 
Assistance, η οποία λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 
ημέρες το χρόνο. 
Η ŠKODA Assistance σάς παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
• Βοήθεια σε περίπτωση αποφόρτισης μπαταρίας, 

έλλειψης καυσίμου, διάτρησης ελαστικού, απώλειας 
κλειδιών

• Επί τόπου επισκευή του αυτοκινήτου σας, όπου αυτό 
είναι εφικτό

• Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη για επίλυση της 
βλάβης, επιτόπου

• Ρυμούλκηση του αυτοκινήτου στον πλησιέστερο 
Εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη Service ŠKODA

Εάν η επισκευή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί 
αυθημερόν η ŠKODA Assistance ή ο 
Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Service ŠKODA θα 
σας προσφέρει τις εξής επιλογές:
• Όχημα εξυπηρέτησης, μέγιστης διάρκειας 5 ημερών 
• Διαμονή σε ξενοδοχείο για έως 3 νύχτες, σε 

περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος μακριά 
από τον τόπο διαμονής

• Εναλλακτικό μέσο μεταφοράς (τρένο, λεωφορείο ή 
ταξί) για τη συνέχιση του ταξιδιού σας 

Το πρόγραμμα οδικής βοήθειας και φροντίδας 
ατυχήματος ŠKODA διατίθεται δωρεάν τα 2 πρώτα 
χρόνια από την ημερομηνία αγοράς του αυτοκινήτου. 

ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΗ ΚΑΙ ΣυΝΕΧΗΣ φΡΟΝτΙΔΑ 
ΜΕ ŠKODa sErviCE ONE
Για την απρόσκοπτη, άνετη, απολαυστική και ασφαλή μετακίνησή σας, η ŠKODA δημιούργησε και σας προσφέρει μοναδικά 
προϊόντα και υπηρεσίες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι θα είναι δίπλα σας κάθε στιγμή με το νέο σας αυτοκίνητο!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ŠKODA
Εμπιστευτείτε τη συντήρηση και την επισκευή του νέου 
σας ŠKODA μόνο στους ειδικούς, κάνοντας την έξυπνη 
επιλογή. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας των εργασιών, 
λόγω της συνεχούς και άρτιας εκπαίδευσης του προσω-
πικού του δικτύου των Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών 
Service της Kosmocar, η χρήση αποκλειστικά γνησίων 
ανταλλακτικών και τα ειδικά πακέτα service ŠKODA, 
διασφαλίζουν την άριστη και ασφαλή λειτουργία του 
αυτοκινήτου σας, όπως την πρώτη μέρα, με μία άριστη 
σχέση αξίας και τιμής.

ΠΑΚΕΤΑ SERVICE ŠKODA 
Πρόκειται για ειδικά σχεδιασμένα πακέτα εργασιών 
συντήρησης με την εγγύηση και την τεχνογνωσία του 
κατασκευαστή, τα οποία διατίθενται μόνο στο δίκτυο 
εξουσιοδοτημένων συνεργατών Service ŠKODA. 
Ανάλογα με την ηλικία του οχήματός σας, τα ŠKODA 
«Clever Packs» σάς χαρίζουν μοναδικά οφέλη, όπως 
έκπτωση έως 30% σε ανταλλακτικά και εργασία! 
• Ιδανική σχέση τιμής - απόδοσης, με υψηλές 

προδιαγραφές ασφάλειας
• 100% τεχνογνωσία ŠKODA 
• Απαράμιλλη ποιότητα, λειτουργικότητα και ασφάλεια
• Απόλυτη διαφάνεια ως προς το κόστος των εργασιών
• Συμφέρουσα τιμή
• Εγγύηση έως 3 έτη

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ŠKODA
Για να απολαμβάνετε ξέγνοιαστα, χωρίς κανένα περιορισμό 
το νέο σας αυτοκίνητο η ŠKODA σάς δίνει την δυνατότητα να 
επεκτείνετε την εργοστασιακή εγγύηση του οχήματος με τις 
ίδιες ακριβώς καλύψεις για 2 επιπλέον χρόνια - συνολικά για 
4 έτη - και μέγιστο αριθμό χιλιομέτρων έως 90.000 χλμ.!



52
Τε

χν
ικ

ές
 Π

ρο
δ

ια
γρ

α
φ

ές
 

1.0 MPI/ 60 PS HB 1.0 TSI/ 95 PS HB

Κινητηρας Κινητήρας βενζίνης
Υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης, σύστημα 
άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης

Κύλινδροι/Κυβισμός (κ.ε.) 3/999 3/999

Μέγιστη ισχύς/στροφές (PS/σ.α.λ.) 60/5000-5500 95/5000-5500

Μέγιστη ροπή/στροφές (Nm/σ.α.λ.) 95/3000–4300 160/1800–3500

Επίπεδα εκπομπών ρύπων EU 6 DG EU 6 DG

Καύσιμο Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95 Αμόλυβδη βενζίνη τουλάχιστον RON 95

ΕπιδόςΕις

Μέγιστη ταχύτητα (χ.α.ω.) 158 185

Επιτάχυνση 0–100 χ.α.ω. (δευτ) 16,4 10,7

Κατανάλωση καυσίμου (WLTP)

– χαμηλή φάση [λιτ /100 χλμ] 6,584 - 6,975 6,563 - 7,152

– μεσαία φάση [λιτ /100 χλμ] 5,168 - 5,823 4,836 - 5,700

– υψηλή φάση [λιτ /100 χλμ] 4,933 - 5,649 4,380 - 5,338

– πολύ υψηλή φάση [λιτ /100 χλμ] 5,909 - 7,034 5,348 - 6,644

– συνδυασμένη φάση [λιτ /100 χλμ] 5,547 - 6,352 5,107 - 6,117

Εκπομπές CO2 [γραμ /χλμ] 125,20 - 143,40 115,50 - 138,30

Κατανάλωση καυσίμου (1999/100/EC)

– εντός πόλης [λιτ /100 χλμ] 5,6 5,7

– εκτός πόλης [λιτ /100 χλμ] 4,3 4,0

– μικτός κύκλος [λιτ /100 χλμ] 4,7 4,6

Εκπομπές CO2 (γραμ /χλμ) 108 105

ΜΕταδόςη ιςχύός

Τύπος Μπροστινή κίνηση Μπροστινή κίνηση

Συμπλέκτης Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο Υδραυλικός, ξηρός, με μονό δίσκο

Κιβώτιο μετάδοσης Χειροκίνητο κιβώτιο 5 ταχυτήτων Χειροκίνητο κιβώτιο 5 ταχυτήτων

Βαρός

Ωφέλιμο – με οδηγό 75 kg (κιλά) 530-425 530-425

Συνολικό βάρος (κιλά) 1536 1571

Μέγιστο φορτίο έλξης χωρίς φρένα (κιλά) 540 550

Μέγιστο φορτίο έλξης με φρένα – 12% (κιλά) 800 1000

Συντελεστής αεροδυναμικής αντίστασης cw 0,33 0,29

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά, αφορούν τις βασικές εκδόσεις χωρίς επιπλέον εξοπλισμό και υπόκεινται σε αλλαγές από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ FABIA
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EΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αμάξωμα  5-θέσιο, 5-θυρο, 2-διαμερίσματα

Σασί

Εμπρός άξονας
Ανάρτηση τύπου MacPherson με κάτω 
τριγωνικά ψαλίδια και αντιστρεπτική 
ράβδο

Πίσω άξονας Ημιάκαμπτος άξονας

Σύστημα πέδησης
Υδραυλικό σύστημα πέδησης διπλού 
κυκλώματος σε διαγώνια διασύνδεση 
και υποβοήθηση με κενό

– εμπρός φρένα
Δισκόφρενα με εσωτερική ψύξη και 
μονό έμβολο με πλευστές δαγκάνες

– πίσω φρένα Ταμπούρα

Σύστημα διεύθυνσης
Σύστημα διεύθυνσης με πινιόν και 
κρεμαγιέρα με ηλεκτρο-μηχανική 
υποβοήθηση

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου 45 λίτρα 

Εξωτερικές διαστάσεις

Μήκος / Πλάτος / Ύψος [χιλ]
3997 /1732 /1467 

Μεταξόνιο [χιλ] 2470

Μετατρόχιο εμπρός / πίσω [χιλ] 1463 / 1457

Απόσταση από το έδαφος [χιλ] 133

Διαστάσεις εσωτερικού

Εγκάρσιος χώρος εμπρός / πίσω [χιλ] 1401 / 1386

Ωφέλιμος χώρος κεφαλιών εμπρός / 
πίσω [χιλ]

1021 / 963

Μέγιστος χώρος φόρτωσης απόσκευών 
[λιτ] χωρίς εφεδρικό τροχό με όρθιες / 
αναδιπλωμένες πλάτες πίσω 
καθισμάτων

330 / 1150
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ΣχεδίαΣη

Ατσάλινες ζάντες "FLAIR" 5J x 14" με ελαστικά 175/70 R14 STD -

Ζάντες αλουμινίου "CYGNUS" 6Jx15" με ελαστικά 185/60 R15 □ -

Ζάντες αλουμινίου "ITALIA Black" 6Jx16" με ελαστικά 215/45 R16 - STD

Ρεζέρβα κανονικών διαστάσεων, εργαλειοθήκη και γρύλλος STD - (Προσωρινή)

Εξωτερικοί καθρέφτες με μαύρη βαφή - STD

Προβολείς αλογόνου με διαφανή κρύσταλλα και φώτα ημέρας STD STD

Φλας ενσωματωμένα στους εξωτερικούς καθρέφτες STD STD

Φινίρισμα επένδυσης μεσαίας κολόνας σε μαύρο γυαλιστερό 
χρώμα STD STD

Προφυλακτήρες στο χρώμα του αμαξώματος STD -

Προφυλακτήρες, μάσκα και πλαϊνά διακοσμητικά με μαύρη βαφή - STD

Μάσκα σε μαύρο χρώμα STD -

Πίσω αεροτομή - STD

Πανοραμική ηλιοροφή □ □

Πακέτο διχρωμίας COLOR CONCEPT □ □

Εσωτερικές λαβές θυρών χρωμιωμένες - STD

Εσωτερικό "Active satin black" με υφασμάτινη επένδυση STD -

Εσωτερικό "Monte Carlo satin black" με υφασμάτινα μαύρα 
κόκκινα sport καθίσματα και διακόσμηση Carbon look - STD

Τριάκτινο τιμόνι με τηλεσκοπική ρύθμιση STD STD

Sport τριάκτινο δερμάτινο τιμόνι με κόκκινη διακοσμητική ραφή - STD

Πίνακας οργάνων με φινίρισμα χρωμίου - STD

Πακέτο "CHROME/SILVER" (στοιχεία χρωμίου σε λαβή 
επιλογέα ταχυτήτων, βάση επιλογέα ταχυτήτων, χειριστήρια 
συστήματος κλιματισμού, αεραγωγοί, χειρολαβές θυρών, κουμπί 
απελευθέρωσης χειροφρένου)

- STD

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με δερμάτινη επένδυση □ STD

Σετ πεντάλ αλουμινίου - STD

"MFA" (πίνακας οργάνων με οθόνη πολλαπλών ενδείξεων - 
υπολογιστής ταξιδίου) □ STD

Oθόνη υγρών κρυστάλλων ''ΜΑΧΙ DOT'' □ STD

αΣφαλεία

ESC με ABS, MSR, ASR, EDL, HBA & XDS+ STD STD

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανωφέρεια Hill Hold □ □

Πίσω δισκόφρενα □ □

Active
Monte
Carlo

Θήκη για στυλό STD STD

Θήκη γιλέκου ασφαλείας STD STD

Υποδοχή για μπουκάλια χωρητικότητας 1,5 λίτρων στον 
αποθηκευτικό χώρο των εμπρός θυρών & 0,5 λίτρου στον 
αποθηκευτικό χώρο των πίσω θυρών

STD STD

Ντουλάπι αποθήκευσης στην πλευρά του συνοδηγού - κλειστού 
τύπου STD STD

Πακέτο λειτουργικότητας (κουτί αποθήκευσης κάτω από 
το κάθισμα οδηγού, άγκιστρα για τσάντες και 2ο κουτί 
αποθήκευσης στον χώρο αποσκευών, φώτα ανάγνωσης για τις 
μπροστινές θέσεις και φωτιστικά σώματα για τις πίσω, τέσσερις 
αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής, καθρέπτης make-up 
στην πλευρά του οδηγού & συνοδηγού, σκιάδιο συνοδηγού 
με προειδοποίηση για την ύπαρξη αερόσακου, ντουλάπι 
αποθήκευσης συνοδηγού με φωτισμό και πορτάκι με "φρένο")

- STD

Εσωτερικός φωτισμός με έλεγχο για το κλείσιμο των 
μπροστινών και των πίσω θυρών STD STD

4 αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής STD STD

Φωτισμός χώρου αποσκευών (ένας λαμπτήρας) STD STD

Σημεία αγκίστρωσης στον χώρο αποσκευών (4) STD STD

Δύο αναδιπλούμενες χειρολαβές οροφής (οδηγού και 
συνοδηγού) STD STD

Φως οροφής εμπρός STD STD

Ηχητική προειδοποίηση για την παραμονή των προβολέων σε 
λειτουργία STD STD

Ρύθμιση ύψους δέσμης φώτων STD STD

Μπροστινοί υαλοκαθαριστήρες (με τέσσερα προγράμματα 
λειτουργίας) STD STD

Πίσω υαλοκαθαριστήρας με ακροφύσια ψεκασμού νερού 
(διακεκομμένη λειτουργία) STD STD

Κατώφλι φόρτωσης με προστατευτική επιφάνεια STD STD

Σύστημα Start & Stop STD STD

Λειτουργία ανακυκλοφορίας αέρα στο εσωτερικό (φίλτρο) STD STD

Κάλυμμα χώρου αποσκευών STD STD

ΑΝΕΣΗ

Κεντρικό κλείδωμα θυρών με τηλεχειρισμό (δύο αναδιπλούμενα 
κλειδιά) STD -

EASY START - κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό (δύο 
αναδιπλούμενα κλειδιά) - εκκίνηση κινητήρα δίχως κλειδί - STD

KESSY - σύστημα κλειδώματος/ξεκλειδώματος και εκκίνησης 
δίχως το κλειδί στο χέρι - □

Cruise Control □ STD

Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί 
καθρέφτες STD STD

Ηλεκτρομαγνητικό κλείδωμα πόρτας του χώρου αποσκευών από 
την εξωτερική πλευρά STD STD
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Αερόσακος οδηγού - συνοδηγού, πλευρικοί αερόσακοι εμπρός 
& αερόσακοι κεφαλής τύπου κουρτίνας STD STD

Αερόσακος συνοδηγού με λειτουργία απενεργοποίησης STD STD

Eμπρόσθιοι προβολείς Η7 με φώτα ημέρας & πινακίδα κυκλ/ριας 
με φωτισμό LED □ STD

"EASY LIGHT ASSISTANT" (αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων, 
λειτουργία "COMMING/LEAVING HOME") □ STD

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (ΤPM) με 
προειδοποιητική λυχνία STD STD

Περιοριστής ταχύτητας - STD

Ρυθμιζόμενες καθ' ύψος ζώνες ασφαλείας μπροστινών 
καθισμάτων, τριών σημείων με προεντατήρες STD STD

Ζώνες ασφαλείας τριών σημείων για τα πίσω καθίσματα STD STD

Προειδοποίηση ζωνών ασφαλείας για όλους τους επιβάτες STD STD

Κάθισμα με προστασία αυχένα STD STD

Προσκέφαλα εμπρός ρυθμιζόμενα καθ' ύψος STD STD

Τρίτο προσκέφαλο πίσω STD STD

Αυτόματη ενεργοποίηση αλάρμ σε περίπτωση απότομης 
επιβράδυνσης STD STD

Μπροστινό σύστημα προειδοποίησης κινδύνου "Front Assist" 
(με σάρωση εμπρός και αυτόματο φρενάρισμα) □ □

Σύστημα αναγνώρισης κόπωσης οδηγού ''Driver Alert'' - □

Υποδοχή παιδικού καθίσματος "ISOFIX" στις πίσω θέσεις STD STD

Προβολείς ομίχλης εμπρός □ STD

Πίσω φως ομίχλης STD STD

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ηλεκτρομηχανική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης STD STD

Στροφόμετρο με ψηφιακή ένδειξη ώρας STD STD

Δυνατότητα ρύθμισης τιμονιού σε δύο κατευθύνσεις STD STD

Κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενο καθ' ύψος STD STD

Διαιρούμενα σε αναλογία 60:40 πίσω καθίσματα - STD

Σκιάδια, οδηγού & συνοδηγού STD STD

Αποθηκευτικοί χώροι στο εσωτερικό τμήμα των μπροστινών 
θυρών STD STD

Αποθηκευτικός χώρος στις πλάτες των πίσω καθισμάτων - STD

Κουτί αποθήκευσης στον χώρο αποσκευών, αριστερό τμήμα - STD

Κεντρική κονσόλα με παροχή ρεύματος 12V, ποτηροθήκη και 
χώρο αποθήκευσης STD STD

Θήκη γυαλιών - STD
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Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός STD -

Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός & πίσω - STD

Κλιματισμός με φίλτρο γύρης STD -

Climatronic - Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα κλιματισμού, 
φίλτρο ενεργού άνθρακα, και αισθητήρας υγρασίας - STD

Κάμερα οπισθοπορείας - STD

Υποβραχιόνιο εμπρός - STD

Φιμέ κρύσταλλα STD STD

Σκούρα πίσω τζάμια (SUNSET) - STD

Ομπρέλα κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού - STD

Ηχοσύστημα πολυμέσων "BLUES" (AM/FM, RDS FM, SD-Card, 
MP3, WMA, θύρα USB) STD -

Ηχοσύστημα πολυμέσων "SWING PLUS" με οθόνη αφής + 
σύνδεση μέσω BLUETOOTH + έλεγχος τηλεφώνου από οθόνη 
ηχοσυστήματος + ŠKODA SURROUND Λειτουργία SmartLink+ 

- STD

Αριθμός ηχείων 4 6

ŠKODA Connect □ □
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 - Δεν διατίθεται 

 □ Προαιρετικός εξοπλισμός 

  

 Καθώς η SKODA ακολουθεί μια πολιτική συνεχούς βελτίωσης, τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι δεσμευτικά 

και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση
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Ο Εξουσιοδοτημένος Έμπορος ŠKODA:

Οι φωτογραφίες που εμφανίζονται σε αυτό τον κατάλογο 
χρησιμοποιούνται μόνο για ενδεικτικούς σκοπούς και δεν 
προορίζονται για να ενταχθούν σε κάποιο συμβόλαιο ή εγγύηση. 
Απεικονίζουν οχήματα σε στάδιο προπαραγωγής και ενδέχεται 
ορισμένες φωτογραφίες, χαρακτηριστικά, εξαρτήματα και στοιχεία 
εξοπλισμού, να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για τις ακριβείς 
προδιαγραφές όλων των παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με τον πλησιέστερο τοπικό έμπορο ŠKODA.

ΕΑΝ ΣΑΣ ΑΡΕΣΑΝ ΟΣΑ ΔΙΑΒΑΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ FABIA, 
ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΕΤΕ!

ΚΛΕΙΣΤΕ ΕΝΑ TEST DRIVE

www.skoda.gr

MyŠKODA App
Αποκτήστε τον προσωπικό σας, ψηφιακό 
συνεργάτη. Κατεβάστε την εφαρμογή 
MyŠKODA App που περιλαμβάνει τον PAUL, 
έναν διαδραστικό βοηθό πρόθυμο να σας 
υποστηρίξει, όχι μόνο επαγρυπνώντας για το 
αυτοκίνητό σας, αλλά και οργανώνοντας την 
ημέρα σας.

ŠKODA Connect App
Απολαύστε πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου 
σας. Κατεβάστε την εφαρμογή ŠKODA 
Connect και αποκτήστε πρόσβαση σε όποια 
πληροφορία θέλετε ανά πάσα στιγμή, από 
δεδομένα οδήγησης, αυτονομία καυσίμου και 
προγραμματισμό διαδρομής μέχρι το σημείο 
που παρκάρατε την τελευταία φορά.


