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PRILAGODITE SVOJO
FABIO PO SVOJI MERI
Odlična za mesto. Urbana legenda. Mestni avtomobil. Ta avtomobil bi
lahko imel veliko imen. Vendar pa popolnoma prenovljenega modela
ŠKODA FABIA nihče ne zaznamuje tako kot njen voznik. Svež, značilen
in navdušujoč, ta avtomobil je doma poleg pločnika ali modne brvi.
Medtem ko pripravljenost avtomobila na vožnjo zaznamujejo številni
aerodinamični detajli, se množice ozirajo za njegovimi drznimi kolesi.
Da sploh ne omenjamo živahnega motorja, ostrih LED luči, naprednih
varnostnih sistemov, številnih funkcij povezljivosti in dovolj prostora za
zbiranje vseh teh pohval.
Imeti svoj slog in se pri tem počutiti udobno še nikoli ni bilo lažje.
Nova FABIA ni le vsestranski mestni avtomobil. Je klasičen original,
preurejen v urbano popolnost.
To je Simply Clever. To je ŠKODA.

ZUNANJOST
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AERO. DINAMIČEN
V novem modelu FABIA se srečujeta dinamična lepota
in aerodinamična oblika. Ta kompaktna kombilimuzina
s športnim duhom se ponaša s športnimi geni znamke
ŠKODA in se obenem odlikuje z aerodinamično obliko.

Dizajn

AERODINAMIČNA OBLIKA
S količnikom zračnega upora 0,28 postavlja
avtomobil nova merila v svojem razredu.
K temu pripomorejo tako oblika karoserije
– na primer padajoča streha in nagib
vetrobranskega stekla – kot tudi številne
funkcije, prilagojene ali posebej zasnovane
za izboljšanje aerodinamike avtomobila.
Te med drugim vključujejo aerodinamično
optimizirana zunanja vzvratna ogledala,
zračno zaveso, ki poenostavi pretok zraka
okoli sprednjega odbijača, in aktivno loputo
hladilnega zraka, ki zmanjša pretok zraka
v motornem prostoru do količine, ki je
potrebna za hlajenje motorja.
Aerodinamično so zasnovana tudi posebna
aluminijasta platišča, opremljena s
kolesnimi pokrovi Aero.
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Dizajn

AERODINAMIČNO USKLAJENA OD STREHE DO ŠASIJE
Podaljšan strešni spojler in navpične lamele, ki mejijo na zadnje steklo, pomagajo izboljšati
aerodinamiko in so tudi bistveni oblikovalski elementi. Enako pomembna je tudi oprema, ki je
ne vidite na prvi pogled. Pokrovi šasije zmanjšujejo turbulence in zagotavljajo nemoten pretok
zraka pod avtomobilom, kar izboljšuje tudi stabilnost vozila pri vožnji.

PANORAMSKA STREHA
Dinamičnost zunanjosti lahko poudarite z
opcijsko panoramsko stekleno streho, ki
se razteza od vetrobranskega stekla
do strešnega spojlerja.
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Dizajn

GLAVNI ŽAROMETI IN MEGLENKE
Glavni žarometi z dekorativnimi kristalnimi elementi vedno vključujejo LED tehnologijo. LED žarometi v
osnovni različici nudijo LED dnevne luči, LED zasenčene žaromete in LED dolge žaromete ter LED smernike.
Full LED žarometi vključujejo tudi LED bočne luči, zasnovane za osvetlitev v zavoju in podporo nezasenčenim
žarometom pri manjših hitrostih in LED kotno funkcijo. Sprednje meglenke so na dobro določenem mestu v
spodnjem delu odbijača. Poleg svoje praktične funkcije imajo tudi oblikovalsko vlogo.

ZADNJE LUČI
Nova FABIA ima značilno vodoravno zasnovane
zadnje luči, ki so na voljo v dveh različicah.
Osnovna različica uporablja žarnice za vzvratne luči
in zadnjo meglenko, medtem ko je najvišja različica
opremljena s full LED zadnjimi lučmi.

NOTRANJOST
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IZSTOPANJE JE
NEOBVEZNO

Dizajn

AKTIVNI INFORMACIJSKI ZASLON
Aktivni informacijski zaslon z 10,25-palčnim zaslonom nudi funkcije potovalnega
računalnika v kombinaciji z drugimi potrebnimi informacijami za vašo pot, kot je na
primer navigacija. Izbirate lahko med petimi postavitvami (na sliki je klasičen prikaz),
ki jih upravljate s tipko »Pogled« na volanu.

Vstopanje v avtomobil vzbuja občutek stopanja v višji razred. Nova FABIA
nudi prostorno notranjost, ki vključuje kakovostne materiale in izjemne
možnosti na področju oblikovanja, tehnologije in udobja. Ko boste enkrat
vstopili, ne boste več želeli izstopiti iz svoje cone udobja.

AMBIENTALNA OSVETLITEV
Naredite svoj prostor še prijetnejši in udobnejši z LED ambientalno
osvetlitvijo notranjosti. Ta vključuje ambientalno osvetlitev okoli armaturne
plošče (to lahko preklopite med belo in rdečo barvo)* in osvetlitev srednje
konzole, osvetlitev ročajev vrat in bralne svetilke spredaj in zadaj.
* Velja le za avtomobile z infotainment sistemom Amundsen. Brez tega
sistema je ambientalna osvetlitev na voljo le v eni barvi – beli ali rdeči.
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Dizajn

DEKORATIVNI ELEMENTI
Armaturna plošča v novem modelu FABIA, okrašena
s kromiranimi detajli, kot so okvirji zračnikov in sklopa
instrumentov, združuje estetiko s popolno funkcionalnostjo.

PROSTORNOST
Z obilo prostora za kolena in glavo v
zadnjem delu se lahko nova FABIA
kosa z avtomobili višjih razredov.

POVEZLJIVOST
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ŠKODA CONNECT: NA POTI
S SVETOVNIM SPLETOM

Povezljivost

Biti popolnoma in stalno povezan ne pomeni le dostopa do zabave in informacij,
ampak tudi asistenco na poti. ŠKODA Connect so vaša vrata v svet neomejenih
komunikacijskih možnosti.

ŠKODA CONNECT
Ta vključuje dve kategoriji
storitev. Medtem ko Infotainment Online
omogoča informacije za navigacijo
v realnem času, na primer o stanju v
prometu, je Care Connect namenjen
pomoči in varnosti ter omogoča oddaljeni
dostop in nadzor nad vozilom. Nudi torej
asistenčne storitve za vsako situacijo,
kjer so te potrebne. Te storitve so
dosegljive v okviru aplikacije MyŠKODA.

LOKACIJA PARKIRNEGA MESTA

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE

Oglejte si natančno lokacijo svojega avtomobila od
koder koli. Aplikacija MyŠKODA na vašem telefonu
prikazuje naslov in razdaljo do vašega avtomobila.

Ta funkcija vam omogoča, da udobno zaklenete ali odklenete svoje vozilo prek aplikacije
MyŠKODA ne glede na to, kje ste. Če na primer pozabite zakleniti svoje vozilo, lahko to od
koder koli udobno opravite prek svojega pametnega telefona.
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SPLETNE PROMETNE
INFORMACIJE
Posodobljene informacije
vam dajejo odličen pregled
za vsako potovanje. Poleg
tega omogočajo takojšen
odziv na nove razmere,
kot so dela na cesti,
prometne nezgode in
prometni zastoji. Lokalne
informacije o nevarnosti vas
bodo opozorile v primeru
kakršnih koli neugodnosti
na poti, kot so težavne
razmere ali omejena
vidljivost.

Z aplikacijo Koledar,
zasnovano za aktivnosti,
povezane z delom,
lahko svoj čas potovanja
preživite produktivno in
varno. Aplikacija omogoča
priročen dostop do
koledarja med vožnjo
in interakcijo z njim. S
pritiskom na gumb za
navigacijo vas aplikacija
Koledar odpelje na kraj
načrtovanega sestanka.
Prek povezanega telefona
se lahko pridružite
konferenčnim klicem. Vsa
vsebina se sinhronizira prek
spleta in poveže z vašim
računom za nemoten
prehod med vašimi
napravami.

SMARTLINK
S sistemom SmartLink infotainment sistem v vozilu omogoča vozniku, da med vožnjo varno uporablja svoj telefon. Poleg tega so
vse nameščene aplikacije potrjene kot varne za uporabo v vozilih in delujejo z Apple CarPlay ali Android Auto, ki sta na voljo tudi
brezžično. (Za dodatne informacije v zvezi z brezžično funkcionalnostjo se obrnite na svojega partnerja ŠKODA. Za pogoje uporabe
sistema SmartLink ter za podatke o združljivosti obiščite našo spletno stran.)

Povezljivost

Povezljivost

KOLEDAR

SIMPLY
CLEVER
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SPREDNJI PREDAL
Predal v srednji konzoli, ki vključuje dva USB-C vhoda, je opremljen tudi z držalom za
svinčnik in univerzalno sponko. Ta je primerna za kable in druge manjše predmete.

Nova FABIA je opremljena s številnimi idejami.
Ker so voznikove potrebe najpomembnejše,
nudimo rešitve, ki olajšujejo vsakodnevno vožnjo
in zagotavljajo užitek v vožnji.

USB-VTIČNICA NA STROPNEM PANELU
USB-C vhod na stropnem panelu je idealen za polnjenje naprav,
ki so nameščene na vetrobranskem steklu.

PREDAL ZA DEŽNIK
V voznikovih vratih je praktičen predal z originalnim dežnikom ŠKODA. Omogoča odtekanje
vode, da notranjost vozila ostane suha.

Simply Clever

Simply Clever

PAMETNI NISO
LE TELEFONI

PREDAL V PREHODU MED SPREDNJIMA SEDEŽEMA

V srednjo konzolo lahko na dosegu roke voznika in sovoznika
namestite dvojno držalo za pijačo s funkcijo Easy Open.

Praktična oprema, ki koristi predvsem potnikom na zadnjih sedežih, vključuje prostoren predal v prehodu med sprednjima sedežema s
prilagodljivim držalom za pijačo. Kadar se držalo za pijačo ne uporablja, se lahko poklopi, da je na voljo več prostora za shranjevanje.

Simply Clever
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Simply Clever

ODSTRANLJIVO DRŽALO ZA PIJAČO

POKLOPNO NASLONJALO

Organizirajte svoje stvari še bolje z dvojnimi žepi na zadnjih straneh naslonjal sprednjih sedežev.
Spravite svoj prenosni računalnik v večji žep, mobilni telefon pa v manjšega.

Poklopno naslonjalo sovoznikovega sedeža vozilu zagotavlja še večjo prilagodljivost in
omogoča prevažanje predmetov večjih dimenzij.

Simply Clever

33

32
Simply Clever

DVOJNI ŽEP

UDOBJE
IN
PROSTOR
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POTOVALNO UDOBJE
Najboljši tehnološki pripomočki so tisti, ki vam olajšajo uporabo, ne da bi jih
sploh opazili. Temu smo sledili tudi pri zasnovi novega modela FABIA. Vse od
najmanjših podrobnosti do praktičnih funkcij je zasnovano tako, da je vaše
potovanje resnično udobno.

KESSY
Na sistem KESSY
(Keyless Entry, Start
and exit System) se
boste hitro navadili.
Nova FABIA
omogoča
odklepanje ali
zaklepanje prek
sprednjih in
prtljažnih vrat.

Udobje in prostor

ZLOŽLJIVA
OGLEDALA
Ko zaklenete vozilo,
se zunanja vzvratna
ogledala samodejno
poklopijo. S tem so
ogledala zaščitena
pred poškodbami,
zlasti pri parkiranju na
ozkih parkirnih mestih,
obenem pa s tem
dobite vidno potrditev,
da ste svoj avtomobil
zaklenili. Zunanje
vzvratno ogledalo na
voznikovi strani ima tudi
funkcijo zatemnitve, ki
preprečuje bleščanje
zaradi luči zadaj vozečih
vozil.
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OGREVANO VETROBRANSKO STEKLO

Vožnja je varnejša, če se voznik počuti udobno. Zato oprema v novem modelu FABIA vključuje tudi ogrevan volan. Ogrevanje volana je mogoče
aktivirati s pomočjo gumba na volanu ali prek infotainment sistema. Izberite stopnjo ogrevanja, ki vam ustreza, in uživajte v udobni vožnji.

S to priročno funkcijo vam ni treba več strgati ledu z vetrobranskega stekla. Uporabna pa ni le pozimi. Ogrevanje
vetrobranskega stekla, ki ga upravljate prek infotainment sistema, s stekla hitro odstrani tudi zmrzal ali roso.

Udobje in prostor
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Udobje in prostor

OGREVAN VOLAN

40
Udobje in prostor

PREDAL ZA TELEFON IN USB-PRIKLJUČKA
Predal za mobilni telefon, primeren tudi za naprave z večjim zaslonom, ojača signal
vašega mobilnega telefona in ga obenem med vožnjo brezžično polni. Nad predalom
za mobilni telefon sta nameščena dva USB-C podatkovna priključka, ki omogočata
preprosto povezavo zunanjih naprav z infotainment sistemom.

PREDAL JUMBO BOX IN DRŽALA ZA PIJAČO
Manjše elektronske naprave lahko varno spravite v predal Jumbo
Box v sprednjem naslonu za roke. Tam je tudi 12-voltna vtičnica.
Za odlaganje pijače so na srednji konzoli na voljo držala za pijačo s
preprostim odpiranjem.
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Udobje in prostor

NASLON ZA ROKE ZADAJ
Če je zadnji sredinski sedež prost, je mogoče spustiti
naslon za roke z držali za pijačo.

ZRAČNIKA IN USB-PRIKLJUČKA ZADAJ
Zračnika na zadnji strani sprednjega naslona za roke omogočata potnikom na
zadnjih sedežih, da preprosto nastavijo prezračevanje po svoji meri. Tam sta dva
USB-C vhoda, ki omogočata polnjenje mobilnega telefona.
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Udobje in prostor

LED BRALNE SVETILKE
Zaradi LED-tehnologije lahko potniki na zadnjih sedežih uporabljajo te močne
svetilke, ne da bi s tem motili voznika. Voznik lahko upravlja luči v zadnjem
delu vozila neposredno z voznikovega sedeža (ni prikazano). Notranje LED
bralne svetilke spredaj in zadaj so del LED-paketa.

PANORAMSKI POGLED
Uživajte v občutku svobode in več prostora nad glavo s
panoramsko streho, ki je v celoti izdelana iz obarvanega
stekla in zagotavlja najvišje varnostne standarde ter
udobne klimatske razmere.
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DOM ZA VSE
Vedno je bolje imeti stvari urejene. Tako doma kot v avtomobilu. To omogoča tudi
nova FABIA. Zaradi prostornega prtljažnika in številnih preprostih premišljenih
detajlov vse ostane na svojem mestu.

PROGRAM MREŽ
Komplet treh mrež
zanesljivo preprečuje
premikanje vaše
prtljage sem in tja.
Poleg tega jasno vidite,
kam ste zložili prtljago.

Udobje in prostor

VEČFUNKCIJSKI
PREDAL
Porabite razpoložljiv
prostor v prtljažniku
pametno. Večfunkcijski
predal je zasnovan za
shranjevanje oblačil in
dolgih, lahkih predmetov,
ki nimajo ostrih robov.
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KAPACITETA
Prtljažnik novega
modela FABIA
z osnovno
prostornino 380
litrov je mogoče
povečati do 1.190
litrov, če zložite
naslonjala zadnjih
sedežev.

Udobje in prostor

PRILAGODLJIV
PREDAL
Prilagodljiv predal,
pritrjen na stranskih
utorih obloge, je idealen
za prevažanje rož, majhnih
igrač ali žog itd.
Velikost predala lahko
prilagodite v skladu
s svojimi trenutnimi
potrebami.
Ko ni v uporabi, ga lahko
preprosto zložite.

VARNOST
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Sistem Travel Assist združuje funkcije aktivnega tempomata (vključno s Front Assist) in asistence za
ohranjanje vozila znotraj voznega pasu. Zaradi maksimalne varnosti mora voznik nenehno spremljati
ravnanje sistema. Zato kapacitivni volan zaznava voznikovo taktilnost in zagotavlja interaktivni
vmesnik za sistem. Kapacitivni volan zazna, če voznik ne sodeluje v vožnji. Sistem Travel Assist je na
voljo ekskluzivno v kombinaciji z aktivnim informacijskim zaslonom.

AKTIVNI TEMPOMAT

ASISTENCA ZA OHRANJANJE VOZILA ZNOTRAJ VOZNEGA PASU - LANE ASSIST

Deluje s pomočjo v sprednjo masko vgrajene radarske naprave
in poleg svoje osnovne funkcije tempomata do hitrosti
210 km/h ohranja varno razdaljo do spredaj vozečih vozil.

Sistem lahko ohranja avtomobil znotraj pravega voznega pasu in opozori voznika v primeru odstopanja. Lahko
tudi nadzira avtomobil v primeru menjave voznega pasu zaradi cestnih del.

Varnost

Varnost

TRAVEL
ASSIST
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DODATNI STROKOVNJAKI
V VOZILU

Na cesti se lahko pojavijo različne situacije. Da
bi zagotovili možnost obvladovanja vozila v vseh
situacijah, ki se lahko pojavijo na poti, so za pomoč
ali podporo vozniku na voljo dodatni asistenčni
sistemi z več funkcijami.

ASISTENCA SIDE ASSIST
Side Assist s pomočjo radarskih
senzorjev v zadnjem odbijaču
nadzira območje za avtomobilom
in zraven njega ter na razdalji
do 70 m zaznava druga vozila in
manj zaznavne objekte, kot so
kolesarji. Sistem upošteva hitrost
in oddaljenost vozil v okolici in z
optičnimi ali zvočnimi signali in po
potrebi ustrezno opozori voznika.

Varnost

OPOZARJANJE OB NEVARNOSTI NALETA - FRONT ASSIST
Sistem opozarjanja ob nevarnosti naleta deluje s pomočjo radarske naprave v sprednji maski in je zasnovan
za nadziranje varne razdalje do spredaj vozečega vozila, vključno z zaviranjem v sili. Sistem dopolnjuje
predvidljiva zaščita pešcev, ki voznika opozori na pešce z zvočnim/optičnim signalom in blagim zaviranjem.

Rear Traffic Alert s pomočjo
radarskih senzorjev za asistenco
Side Assist omogoča varno
vzvratno vožnjo s parkirnega
prostora ob slabi vidljivosti.
Če zazna neposredno nevarnost,
lahko samodejno aktivira tudi
zavore.

Varnost

OPOZORILO O OVIRI
ZA VOZILOM - REAR
TRAFFIC ALERT
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Vozilo je preprosteje in varneje parkirati s pomočjo parkirnih
senzorjev v sprednjem in zadnjem odbijaču, ki spremljajo
oddaljenost vozila od ovir.

ASISTENCA PARK ASSIST
Olajšajte si zapleteno parkiranje vozila v ozke parkirne
prostore s sistemom parkirne asistence. Ta samodejno
izbere ustrezno parkirno mesto med vzporedno ali
pravokotno parkiranimi vozili.

Varnost

Varnost

ASISTENCA PARK DISTANCE CONTROL
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PROTINALETNA
ZAVORA
V primeru prometne
nezgode
protinaletna zavora začne
zavirati, da prepreči
nadaljnje nenadzorovano
gibanje vozila in s tem
zmanjša verjetnost
dodatnih trkov.

Varnost

ASISTENCA LIGHT ASSIST
Light Assist poleg samodejnega vklopa in izklopa nezasenčenih žarometov
vključuje tudi senzor za dež, samodejno zatemnitev vzvratnega ogledala ter
funkcije luči v predoru, Coming Home in Leaving Home.

Sistem uporablja kamero
v vzvratnem ogledalu za
prepoznavanje prometnih
znakov na trenutnem
cestnem odseku in nanje
opozarja voznika. Sistem
lahko prepozna prometne
znake na levi in desni strani
cestišča ter nad cestiščem.
Poleg tega lahko prepozna
tudi spremenljive prometne
znake (elektronske
informacijske table).

Varnost

PREPOZNAVANJE
PROMETNIH ZNAKOV
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VARNOST SE
ZGODI
V morebitnih nevarnih situacijah, v katerih
voznik ne more vplivati na izid, prevzamejo
nadzor sistemi za zagotavljanje pasivne varnosti,
kot so varnostne blazine. Svoj avtomobil lahko
opremite z devetimi varnostnimi blazinami.

STRANSKE VARNOSTNE BLAZINE SPREDAJ IN ZADAJ

SPREDNJA VOZNIKOVA IN SOVOZNIKOVA VARNOSTNA BLAZINA

VARNOSTNE BLAZINE ZA ZAŠČITO GLAVE

Medtem ko je voznikova varnostna blazina nameščena v sredini volana, je varnostna
blazina pred sopotnikom vgrajena v armaturno ploščo. Slednjo je po potrebi mogoče
deaktivirati, če na sopotnikov sedež namestite otroški sedež.

Ob aktiviranju varnostne blazine za zaščito glave oblikujejo
steno, ki varuje potnike spredaj in zadaj pred poškodbami
glave.

VARNOSTNA BLAZINA ZA ZAŠČITO KOLEN
Ta varnostna blazina, ki je nameščena pod volanskim
drogom, zaščiti voznikova kolena in goleni.

Varnost

Varnost

Stranske varnostne blazine spredaj in zadaj varujejo medenico in prsni koš
voznika ter drugih potnikov ob bočnem trku.

ZMOGLJIVOST
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VEČ MOČI
ZA VAS

Zmogljivost

ŠPORTNI VOLAN / IZBIRA NAČINA VOŽNJE
Užitek v vožnji avtomobila je mogoče še dodatno povečati s
trikrakim športnim večfunkcijskim volanom iz perforiranega
usnja. Če je vozilo opremljeno z Izbiro načina vožnje, lahko za
dodatno podporo dinamičnemu načinu vožnje iz menija, ki ponuja
tudi načine Normal, Eco in Individual, izberete način Sport.

Ker je avtomobil opremljen z novimi, zmogljivejšimi motorji,
je nova FABIA iz agilnega mestnega spremljevalca dozorela v
zanesljivega partnerja, ki vas z lahkoto popelje na daljša potovanja.

MOTORJI
Naša ponudba vključuje bencinske motorje z MPI- ali TSI-tehnologijo. Medtem ko so različice MPI na
voljo z močjo 48 kW* ali 59 kW, nudijo motorji TSI moči 70 kW, 81 kW in 110 kW.* Motor z močjo
110 kW je štirivaljni in je opremljen s funkcijo za aktivno upravljanje valjev ACT (Active Cylinder
Timing). Pri nizkih obremenitvah motorja ACT odklopi srednja dva valja, da zmanjša porabo vozila,
vaša že tako varčna vožnja pa postane še učinkovitejša.
* Na voljo pozneje v 2021.

PRILAGODITEV
PO MERI
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Prilagoditev po meri

ACTIVE

NOTRANJOST ACTIVE ČRNA
Črna obloga
Dekorativni elementi v sijajno črni barvi
Oblazinjenje iz tkanine

Standardna oprema različice Active vključuje kromiran okvir sprednje maske, električno
nastavljiva zunanja vzvratna ogledala in ročaje vrat v barvi vozila, Radio SWING, LED-žaromete
(osnovna različica), vključno z LED dnevnimi lučmi, asistenco FRONT ASSIST z zaščito za pešce, po
višini nastavljiv voznikov sedež, asistenco LANE ASSIST, usnjen dvokraki volan, centralno daljinsko
zaklepanje in veliko drugega.
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AMBITION

AMBITION ČRNA/ČRNA NOTRANJOST
Črna obloga
Dekorativni elementi Anodized Cross
Oblazinjenje iz tkanine

Standardna oprema različice Ambition vključuje aluminijasta platišča 15" ROTARE,
pomoč pri speljevanju v klanec, tempomat z omejevalnikom hitrosti, parkirne
senzorje zadaj, usnjen dvokraki multifunkcijski volan, Smartlink, dežnik v voznikovih
vratih, predal za sončna očala in veliko drugega.
Notranjost različice Ambition je na voljo v treh izvedbah.
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AMBITION

NOTRANJOST AMBITION ČRNO-SIVA
Tkaninasta obloga
Okrasni elementi v sivi kovinski barvi
Oblazinjenje iz tkanine
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AMBITION
DYNAMIC

NOTRANJOST AMBITION DYNAMIC
Obloga iz tkanine Suedia z okrasnimi šivi
Okrasni elementi v sivi kovinski barvi
Oblazinjenje iz tkanine Suedia/tekstila, črn strop

Paket Dynamic vključuje športna sprednja sedeža, trikraki večfunkcijski
športni volan, športne aluminijaste pokrove pedal, višinsko nastavljiv
voznikov in sovoznikov sedež in veliko drugega.
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STYLE

NOTRANJOST STYLE ČRNA/SIVA
Tkaninasta obloga s sivimi okrasnimi šivi
Okrasni elementi v sivi kovinski barvi
Oblazinjenje iz tkanine

Standardna oprema različice Style vključuje aluminijasta platišča 16" PROXIMA AERO, kromirano obrobo
stranskih stekel, Easy Light Assist (samodejni preklop žarometov, Coming/Leaving home), klimatsko
napravo "CLIMATRONIC", radio BOLERO, KESSY GO (zagon motorja brez ključa) in veliko drugega.
Notranjost različice Style je na voljo v treh izvedbah.
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STYLE

NOTRANJOST STYLE ČRNA/BAKRENA
Tkaninasta obloga z bakrenimi okrasnimi šivi
Dekorativni elementi v bakreni kovinski barvi
Oblazinjenje iz tkanine
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STYLE
DYNAMIC

NOTRANJOST STYLE DYNAMIC
Obloga iz tkanine Suedia z okrasnimi šivi
Okrasni elementi v sivi kovinski barvi
Oblazinjenje iz tkanine Suedia/tekstila, črn strop

Paket Dynamic vključuje športna sprednja sedeža,
trikraki večfunkcijski športni volan, športne
aluminijaste pokrove pedal in veliko drugega.
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OBLAZINJENJE

Ambition črna (tkanina)

Ambition/Style Dynamic črna
(Suedia/tkanina), športna sprednja sedeža

Style črna (tkanina)

Style bakrena (tkanina)

Prilagoditev po meri

Prilagoditev po meri

Active črna (tkanina)
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MAGIČNO ČRNA, KOVINSKA

DIRKAŠKO MODRA, KOVINSKA

ŽAMETNO RDEČA, KOVINSKA

Prilagoditev po meri

BRILJANTNO SREBRNA, KOVINSKA

GRAFITNO SIVA, KOVINSKA

ENERGY MODRA, UNI

MESEČNO BELA, KOVINSKA

PHOENIX ORANŽNA, KOVINSKA

CANDY BELA, UNI

Z barvnim konceptom v črni ali sivi barvi, ki nudi 23 kombinacij, lahko svoj avtomobil oblečete v svojo najljubšo barvo in mu daste bolj oseben značaj. Različica črnega barvnega
koncepta vam omogoča, da streho, pokrove zunanjih vzvratnih ogledal in aluminijasta platišča v črni barvi kombinirate z drugimi barvami karoserije (razen z magično črno in energy
modro barvo). Pri različici sivega barvnega koncepta (ni na voljo z grafitno sivo in energy modro barvo) je poleg strehe, pokrovov zunanjih vzvratnih ogledal in aluminijastih platišč siv
tudi okvir sprednje maske.

Prilagoditev po meri

BARVE
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18-palčna aluminijasta platišča LIBRA, sijajno črna, brušena*

* Na voljo pozneje.

17-palčna aluminijasta platišča PROCYON,
kovinsko črna, s črnimi kolesnimi pokrovi Aero

17-palčna aluminijasta platišča PROCYON,
kovinsko siva, s črnimi kolesnimi pokrovi Aero

17-palčna aluminijasta platišča PROCYON,
srebrna, s črnimi kolesnimi pokrovi Aero

16-palčna aluminijasta platišča PROXIMA,
kovinsko črna, s črnimi kolesnimi pokrovi Aero

16-palčna aluminijasta platišča PROXIMA,
kovinsko siva, s črnimi kolesnimi pokrovi Aero

16-palčna aluminijasta platišča PROXIMA,
srebrna, s črnimi kolesnimi pokrovi Aero

15-palčna aluminijasta platišča ROTARE,
kovinsko črna

15-palčna aluminijasta platišča ROTARE,
srebrna

15-palčna jeklena platišča s pokrovi
CALISTO

14-palčna jeklena platišča s pokrovi
FLAIR

Prilagoditev po meri

PLATIŠČA
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TEHNIČNI PODATKI

1.0 MPI/59 kW
Bencinski motor

1.0 TSI/70 kW
Turbobencinski motor

1.0 TSI/81 kW
Turbobencinski motor

MOTOR
Število valjev/prostornina (cm³)

3/999

3/999

3/999

Največja moč/št. vrtljajev (kW/min-1)

59/6300

70/5000–5500

81/5500

Največji navor/št. vrtljajev (Nm/min-1)

93/3700–3900

175/1600–3500

200/2000–3000

Uredba o onesnaževanju zraka

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Gorivo

Bencin, RON min. 95

Bencin, RON min. 95

Bencin, RON min. 95

ZMOGLJIVOST

DODATNE SPECIFIKACIJE
Karoserija

Zunanje dimenzije

Tip

5 sedežev, 5 vrat, 2 predelka

Dolžina/širina (mm)

4108/1780

Količnik zračnega upora CW

0,278–0,315 (odvisno od različice motorja)

Višina (mm)

1459

Premer obračalnega kroga (m)

10,7

Medosna razdalja (mm)

2564

Kolotek spredaj/zadaj (mm)

1525/1509
138

Podvozje
Sprednja prema

Vzmetenje McPherson s spodnjima trikotnima vodiloma in stabilizatorjem

Odmik do tal (mm)

Zadnja prema

Ročična os s spojno povezavo

Notranje dimenzije

Zavorni sistem

Hidravlični dvokrožni diagonalni vezni zavorni sistem z vakuumsko podporo

Bočna razdalja spredaj/zadaj (mm)

1428/1417

– Sprednje zavore

Kolutne zavore z notranjim hlajenjem, enim batom in plavajočimi čeljustmi

Razpoložljiva višina spredaj/zadaj (mm)

1032/976

Največja hitrost (km/h)

179

195

205

– Zadnje zavore

Bobnaste zavore

Prostornina prtljažnika (najv. l)

Pospešek 0–100 km/h (s)

15,5

10,6

9,7 (9,6)

Krmiljenje

Neposredno krmiljenje z zobato letvijo in elektromehansko servopodporo

Brez rezervne pnevmatike, z naslonjali zadnjih sedežev

Platišča

5J × 14"; 5.5J × 15"

pokončno/spuščeno

– nizka

6,01–6,52

6,47–7,00

6,55–7,13 (7,43–7,99)

Pnevmatike

185/70 R14; 185/65 R15

Prostornina rezervoarja (l)

– srednja

4,78–5,20

4,77–5,41

4,99–5,53 (5,43–6,05)

– visoka

4,47–4,85

4,29–4,81

4,28–4,88 (4,70–5,25)

– srednja

108,37–117,82

108,10–122,74

113,22–125,66 (123,35–137,42)

– visoka

101,18–109,84

97,15–109,07

97,23–110,71 (106,69–119,22)

118,81–130,29

117,81–129,79

113,19–128,04 (123,11–133,85)

113,57–123,67

113,30–125,71

113,03–126,80 (124,13–136,02)

Pogon na sprednji kolesi

Pogon na sprednji kolesi

Pogon na sprednji kolesi

1,01,0
3232

380 l
751

809
809

2,564
2,564
4,108
4,108

735
735

809

2,564

735

14.1°

– zelo visoka
– kombinirana

1,525
1,525
1,954
1,954

979676

148,87–162,02 (168,84–181,69)

976

146,80–158,82

32

136,24–147,71

1,0

– nizka

Emisije CO2 po WLTP* (g/km)

1414
.1°.1°

4,98–5,64 (5,42–5,89)
4,98–5,58 (5,47–5,99)

1,459
1,459

5,19–5,72
5,00–5,54

40

380 l
380
751 l
751

17.5°

5,24–5,75
5,01–5,46

380/1190

1,525
1,954

17.5
17°.5°

– zelo visoka
– kombinirana

1,459

Poraba goriva po WLTP* (l/100 km)

4,108

Tehnični podatki

MASA
Omejena masa – pri standardnem modelu s 75 kg težkim voznikom (kg)

1116–1146

1142–1171

1165–1194 (1187–1216)

Nosilnost – vključno z voznikom in dodatno opremo (kg)

404–528

405–528

405–528 (405–528)

Skupna masa (kg)

1509–1609

1538–1660

1561–1680 (1583–1709)

Priklopna obremenitev, prikolica brez zavor (najv. kg)

550–570

570–580

580–590 (590–600)

Priklopna obremenitev, prikolica z zavorami – 12 % (najv. kg)

800

1000

1100

* Globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka motorna vozila.

( ) Velja za različice z avtomatskim menjalnikom.

1,509
1,509
1,780
1,780
1,509

Tehnični podatki

6-stopenjski ročni (7-stopenjski avtomatski DSG)

1,001
1,001

5-stopenjski ročni

1,001

Enojna hidravlična suholamelna sklopka

5-stopenjski ročni

1,417
1,417

Enojna hidravlična suholamelna sklopka

Menjalnik

1,417

Sklopka

Enojna hidravlična suholamelna sklopka (dvojna
koaksialna sklopka,
elektrohidravlično delovanje)

1,428
1,428

Tip

1,428

PRENOS MOČI

OMEJITEV ODGOVORNOSTI GLEDE SLIK
Slike v tem katalogu (brošuri) so namenjene le
za ilustracijo in niso predmet nobene garancije.
Prikazujejo predserije avtomobilov in nekateri prikazi,
funkcije, deli in oprema se lahko razlikujejo od dejanskih
serijskih avtomobilov in tudi od države do države.
Za podrobne informacije o funkcijah, delih in opremi se
obrnite na svojega pooblaščenega prodajalca ŠKODA.

Aplikacija MYŠKODA
Uživajte v popolnem nadzoru nad svojim
avtomobilom. Prenesite si aplikacijo MyŠKODA
in vedno dostopajte do vseh potrebnih informacij,
kot so podatki o vožnji, porabi goriva, načrtovanju
poti ali lokaciji, kjer je avtomobil parkiran.

ČE UŽIVATE ŽE V BRANJU
– POMISLITE, KAKO BI ŠELE UŽIVALI V VOŽNJI.

Sestavni del kataloga je tudi priloga s tehničnimi podatki, ki vsebuje okoljske informacije v skladu z določili Uredbe o
informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo
potrošnikom o novih osebnih avtomobilih.
Katalog s tehničnimi podatki je na voljo tudi na spletni strani www.skoda.si
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka.
Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

POKLIČITE NAS IN SE DOGOVORITE ZA
TESTNO VOŽNJO.

Kombinirana poraba goriva: 6.1 - 5,0 l/100km

SKFAB1121

Emisije CO2: 138 - 113 g/km

Vaš partner ŠKODA:

Nekateri modeli v tem katalogu so prikazani z dodatno opremo, ki ni nujno vključena med standardno opremo. Vse tehnične
specifikacije, podrobnosti o zasnovi, opremi, materialih, garancijah in videzu so bile točne ob tisku publikacije. Kljub temu si
proizvajalec pridržuje pravico, da vnese spremembe brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu služijo samo
kot vodilo. Zaradi omejitev tehnologije tiskanja se lahko barve oziroma materiali v tem katalogu po barvi razlikujejo od
tistih v resničnosti. Za dodatne in najnovejše informacije o standardni in izbirni opremi, trenutnih cenah in dostavnih časih
se obrnite na pooblaščenega partnerja znamke ŠKODA. Katalog je bil natisnjen na celulozo, ki je bila pobeljena brez klora.

www.skoda.si

ŠKODA Slovenija

ŠKODA Slovenija

