
Logo-ul ecologic exprimă faptul că Škoda Auto 
conştientizează, îşi asumă răspunderea şi intenţionează 
să obţină o dezvoltare durabilă a companiei şi o atitudine 
prietenoasă faţă de viaţă şi natură.
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Unul dintre cele mai importante obiective ale companiei Škoda Auto este 
dezvoltarea şi fabricarea unor produse care să fie cât de ecologice posibil de-a 
lungul diferitelor etape ale vieţii acestora, concentrându-se în principal asupra 
selectării de materiale reciclabile. Automobilele noastre Škoda sunt produse 
prin utilizarea unor tipuri inovatoare de tehnologii, în centre de producţie 
moderne, care îndeplinesc cele mai stricte criterii. Protecţia anticoroziune a 
componentelor vopsite ale automobilului se bazează exclusiv pe cataforeza 
fără plumb (KTL) şi pe vopsele solubile în apă.

Strategia companiei noastre include limitarea consumului de carburant şi a 
emisiilor. Prin urmare, motoarele Škoda Auto respectă standardele referitoare 
la emisii în vigoare. Oferim, de asemenea, motoare diesel prevăzute cu filtre de 
particule diesel (DPF). Toate produsele realizate de Škoda Auto respectă legile 
şi regulamentele cu privire la protecţia solului şi a apei. Ca urmare a acestor 
activităţi, automobilele Škoda îndeplinesc cerinţele tehnice, de siguranţă, 
calitative şi ecologice. Škoda Auto contribuie la menţinerea unui mediu 
înconjurător curat şi oferă mobilitate şi confort clienţilor săi.

Anumite modele incluse în acest catalog sunt prezentate cu echipamente 
suplimentare, care nu sunt incluse neapărat în dotările standard. Toate 
detaliile privind datele tehnice, designul, dotările, materialele, garanţiile şi 
aspectul automobilului erau actualizate în momentul tipăririi catalogului. Totuşi, 
producătorul îşi rezervă dreptul de a realiza orice tip de modificări (inclusiv 
modificări ale parametrilor tehnici sau ale dotărilor individuale ale modelelor). Vă 
rugăm să consultaţi partenerul dumneavoastră autorizat Škoda pentru a obţine 
mai multe informaţii privind dotările standard şi cele opţionale, preţurile valabile 
în prezent şi termenii şi condiţiile de livrare.

SIMPLY CLEVER

NOUA
ŠKODA FABIA
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Încrederea în sine nu este esenţială 

doar pentru vorbitul în public. Este o 

atitudine care vă direcţionează prin 

viaţă. Iar dacă nu v-aţi născut cu 

această trăsătură, o puteţi oricând 

împrumuta de la noua ŠKODA Fabia. 

Cu liniile sale tăioase, are un design 

mult prea îndrăzneţ pentru a fi 

timidă.

Dar încrederea sa în sine nu se rezumă doar 

la aspectul său. Pentru că este o ŠKODA 

pur-sânge, caracterul său este fortificat 

de numeroase detalii Simply Clever, mici 

şi mari, dar mereu inteligente, precum 

suportul multimedia în care puteţi aşeza 

telefonul în siguranţă şi la îndemână.

Aceasta este noua ŠKODA Fabia.
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DESIGN
Obţin mai multe aprecieri pe stradă decât pe Facebook.
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DESIGNUL 
EXTERIOR
Nu cereţi atenţie. Răpiţi-o. Începeţi prin a vă îmbrăca pentru a 

impresiona, apoi lăsaţi-i pe toţi fără cuvinte. Atrageţi privirile 

oriunde mergeţi. Câştigaţi admiratori la fiecare colţ.

Noua Fabia atrage privirile oriunde apare. Secţiunea sa posterioară este caracterizată de linii ascuţite şi linii 

curbate marcate de forţă, creând un joc atractiv de lumini şi umbre. Limbajul inconfundabil de design al mărcii 

ŠKODA este exprimat în spaţiul cu formă cristalină al plăcuţei de înmatriculare. Partea din spate a maşinii 

prezintă de asemenea familiara formă a literei C la blocurile optice, care au acum o ramă neagră lucioasă. 9



Secţiunea frontală a noii Fabia emană forţă şi încredere în sine. Grila radiatorului dispune de lamele verticale, 

iar emblema ŠKODA este poziţionată proeminent pe capota motorului. Liniile care coboară pe capotă îi 

accentuează mai mult alura uluitoare.

Noua Fabia este pe cât de frumoasă, pe atât de dinamică. Dansul între lumini şi umbre se continuă 

cu liniile distinctive de-a lungul profilului, sub care ies în evidenţă liniile tridimensionale din partea 

inferioară a portierelor.
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Versiunea Combi este dovada că forma şi funcţia pot merge mână în mână. Liniile sale 

ascuţite şi clare îmbracă inteligent spaţiul fără rival de la interior. Uitaţi-vă la ea din orice 

unghi, iar proporţiile sale perfect echilibrate cu siguranţă vă vor impresiona. Este un 

exemplu excelent pentru designul dinamic îmbinat armonios cu caracterul practic, după 

cum este accentuat şi de barele practice şi totuşi elegante de pe plafon.

13



Semnalizatoarele au fost acum mutate în carcasele oglinzilor exterioare, sporind cu 

încă o treaptă impresia puternică pe care o face noua Fabia.

Carcasele farurilor cu muchii cristaline în partea inferioară amintesc de excelenţa maeştrilor în prelucrarea cristalului de Boemia. Începând cu versiunea Ambition, farurile 

dispun de un fundal negru şi de LED-uri pentru lumina de zi. Puteţi să vă echipaţi Fabia dumneavoastră de asemenea cu proiectoare de ceaţă cu funcţie Cornering

Plafonul panoramic vitrat, disponibil atât pentru versiunea hatchback cât şi pentru cea Combi, se întinde de la parbriz şi 

până la eleronul de la nivelul plafonului. Iar când este nevoie, puteţi închide jaluzeaua pentru a vă proteja de soare.
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Maşina dumneavoastră ar trebui să 

fie semnătura dumneavoastră. Creat 

exclusiv pentru versiunea hatchback, 

ColourConcept oferă numeroase opţiuni 

pentru personalizarea noii dumneavoastră Fabia.

COLOUR 
CONCEPT

ColourConcept roşu

ColourConcept alb

ColourConcept argintiu

Alegeţi plafonul, oglinzile exterioare şi jantele cu 

finisaj alb, argintiu, roşu sau negru şi asortaţi-le cu 

gama de culori pentru caroserie.

ColourConcept negru

Zugrăviţi-vă cotidianul în combinaţia de 

culori preferată. Îmbinaţi albul cu nuanţele 

de roşu sau galbenul cu negru şi lumea nu 

va mai fi nevoită să aştepte soarele şi ploaia 

pentru a fi martora unui curcubeu.
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DESIGNUL 
INTERIOR
Le-aţi acaparat atenţia. Bine. Acum aduceţi-i înăuntru. Arătaţi-le că aveţi mai mult de oferit decât au văzut ochii lor uluiţi. 

Convingeţi-i că adevărata frumuseţe este la interior.

La fel de captivant este şi interiorul maşinii, cu materiale de calitate şi prelucrare precisă, oriunde v-aţi uita. Accentuarea liniilor orizontale şi ergonomia rafinată 

conferă interiorului acestei maşini compacte confort, un design sigur pe sine şi spaţiu surprinzător de mare.
Noua Fabia oferă pe locurile din spate un spaţiu extrem de generos  

pentru prietenii sau familia dumneavoastră.

Pedalierul sport, din oţel inoxidabil, conferă un plus 

de stil şi totodată optimizează confortul pentru şofer.

Vă veţi bucura de sentimentul de 

libertate şi spaţiu oferit de plafonul 

panoramic vitrat.
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OPŢIUNILE PENTRU INTERIOR

Interiorul liniei de echipare Active include 

elemente decorative negre, precum 

mânerele uşilor, ramele gurilor de ventilaţie 

şi ramele instrumentelor de bord.

Interior Active Black

Interior Active Black

Active

Interior Ambition Grey, decor Basket Matt

Interior Ambition Red, decor Light Brushed Interior Ambition Blue, decor Piano White

Interior Ambition Blue, decor Piano White

Interior Ambition Grey, decor Light Brushed

Interiorul versiunii de echipare Ambition 

include elemente decorative cromate, 

precum mânerele uşilor, ramele gurilor 

de ventilaţie, ramele instrumentelor de 

bord şi detalii ale volanului. Puteţi alege 

din mai multe modele de tapiţerie şi 

combinaţii de culori pentru decor.

Ambition

21



Scaunele sport exclusive cu design 

special subliniază caracterul dinamic 

al automobilului dumneavoastră. Sunt 

disponibile pentru versiunile de echipare 

Ambition şi Style, ca dotare opţională.

Scaune sport

Scaune sport

Scaune sport

Interior Style Black, decor Basket Matt

Interior Style Blue, decor Piano White Interior Style Beige, decor Piano Black

Interior Style Beige, decor Piano Black

Interior Style Black, decor Dark Brushed

Interiorul liniei de echipare Style include de 

asemenea elemente decorative cromate. 

Puteţi alege din mai multe modele de tapiţerie 

şi combinaţii de culori pentru decor.

Style
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SIMPLY 
CLEVER

Eu îmi fac viaţa mai uşoară.
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Simplificaţi-vă viaţa. Pentru un cotidian mai confortabil. Descoperiţi acele mici lucruri care fac 

marea diferenţă. Numiţi-le atenţie pentru detaliu. Sau, cum le numim noi: Simply Clever.

Spaţiile de depozitare din ambele portiere 

din spate oferă spaţiu pentru o sticlă de 0,5 

litri (în imagine), iar cele din portierele din 

faţă dispun de spaţiu pentru o sticlă de 1,5 

litri.

Spaţiul închis de depozitare din bord oferă suficient 

spaţiu pentru o sticlă de 1 litru.

Suporturi pentru sticle TorpedouBuzunare Spaţiu pentru vesta reflectorizantăSuport multimedia Recipient pentru resturi
Când conduceţi puteţi avea la îndemână dispozitivele 

dumneavoastră, ca de exemplu smartphone-ul, aşezat în 

siguranţă în suportul multimedia din suportul dublu pentru 

pahare aflat pe consola centrală.

Puneţi resturile mai mici, precum pungile de 

snacks-uri, în recipientul pentru gunoi care poate fi 

cu uşurinţă scos şi golit. Poate fi introdus în spaţiul 

de depozitare din panoul uşii din faţă.

Buzunarele de depozitare de pe părţile 

interioare ale spătarelor faţă pot găzdui o 

hartă, un telefon mobil sau alte obiecte mici.

Vestele pot fi introduse în spaţiile de depozitare 

din panourile uşilor din faţă, astfel încât să fie 

mereu la îndemână.

DEPOZITARE LA INTERIOR
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PORTBAGAJUL

Depozitare. Agăţare. Ridicare. Blocare. Extindeţi portbagajul 

spaţios chiar şi mai mult, cu detalii ingenioase care  

vă vor uşura considerabil viaţa.

Set de plase Podea reglabilă Suport pentru biciclete
Un set de plase cu diferite mărimi va menţine ordinea 

în portbagajul dumneavoastră şi va preveni alunecarea 

bagajelor.

Această dotare specială pentru versiunea Combi 

permite poziţionarea podelei portbagajului la nivelul 

pragului de încărcare, uşurând manevrarea bagajelor. 

Adiţional, asigură un spaţiu de depozitare discret.

Suportul interior pentru biciclete vă va permite 

să transportaţi confortabil două biciclete în 

interiorul versiunii Combi.

Portbagajul spaţios al noii Fabia 

prezintă cifre impresionante: versiunea 

hatchback oferă o capacitate de 330 de 

litri cu bancheta nerabatată şi 1.150 litri 

cu bancheta rabatată, iar varianta Combi 

oferă 530/1.395 de litri (toate valorile sunt 

pentru versiunea fără roată de rezervă).

Capacitate

Raft Cârlige rabatabile Spaţiu de depozitare flexibil
Planşa de acoperire a portbagajului poate fi fixată 

în două poziţii la versiunea hatchback, iar în poziţia 

inferioară permite transportul obiectelor mai fragile.

Cumpărăturile dumneavoastră nu vor cădea din 

plasele agăţate pe cârlige.

Acest accesoriu util poate fi folosit pentru a 

menţine obiectele mai mici într-un loc fix.
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Jucăriile mele sunt totodată 
instrumentele mele.

LOGIETEHNO
31



INFOTAINMENT
Învăţaţi-vă smartphone-ul să fie şi mai inteligent. Prezentaţi-l şi maşinii dumneavoastră.

Faceţi-i să vorbească aceeaşi limbă. Mergeţi oriunde. Fiţi oricine. Faceţi orice. Dar sincronizaţi-vă toate universurile.

MirrorLink™
Acum maşina şi smartphone-ul dumneavoastră sunt perfect sincronizate. 

Cu sistemul MirrorLink™, display-ul sistemului dumneavoastră radio 

va "oglindi" informaţiile de pe smartphone-ul dumneavoastră. Toate 

aplicaţiile instalate care au certificare pentru utilizarea în siguranţă la 

bordul maşinii sunt compatibile cu MirrorLink™.*

Bucuraţi-vă de călătorii, chiar şi la mult timp după ce s-au încheiat. Cu sistemul 

SmartGate puteţi să vă conectaţi prin Bluetooth smartphone-ul la automobil 

pentru a citi date interesante despre maşina dumneavoastră, precum 

eficienţa călătoriei, caracteristicile dinamice sau informaţii legate de service.*

SmartGate

Sistemul radio Bolero dispune de meniu 

şi funcţii avansate, precum şi de control 

tactil confortabil şi precis. Puteţi chiar 

să-l folosiţi pentru setarea meniului 

maşinii. Slot-ul pentru card-ul SD se află 

în torpedou.

Sistemul radio Bolero

Transformaţi-vă automobilul într-un amfiteatru. Dezvoltat în colaborare cu o marcă de sisteme 

audio de vârf, sistemul ŠKODA Surround dispune de şase difuzoare. Softul special poate crea 

adiţional două difuzoare virtuale în faţă şi în spate. Sistemul are de asemenea capacitatea de a 

crea un impresionant subwoofer virtual.

ŠKODA Surround

WeatherPro AudiotekaAUPEO!
Radio personal

Sygic
navigaţie

Parcare 
Parkopedia 

* Vizitaţi pagina noastră web pentru termenii de utilizare şi compatibilitatea sistemelor 
MirrorLink şi SmartGate

** Aplicaţiile sunt compatibile şi cu MirrorLink™.

Drive** G-MeterMFA Pro** Performanţe ServiceMotorSound**
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CONFORT

Geamurile cu acţionare electrică

Oglinzile exterioare ajustabile electric  
şi încălzite

KESSY / Easy Start Sistem de aer condiţionat Climatronic
Butoanele de acţionare a geamurilor din faţă sunt poziţionate 

confortabil pe panoul uşii. Dacă alegeţi geamurile spate acţionate 

electric, veţi dispune şi de sistemul de blocare pentru siguranţa 

copiilor.

Volanul multifuncţional
Volanul multifuncţional atractiv, îmbrăcat în piele, nu este doar 

plăcut la atingere, ci de asemenea vă permite să controlaţi 

sistemele radio şi Maxi DOT, precum şi telefonul conectat.

Asistentul pentru ploaie şi lumini
Călătoriile dumneavoastră vor fi şi mai sigure şi mai plăcute, 

acum că puteţi lăsa activarea şi dezactivarea farurilor şi 

ştergătoarelor pe seama asistentului pentru ploaie şi lumini.

Noua Fabia poate fi echipată cu KESSY (sistemul de acces şi 

pornire fără cheie) sau cu versiunea simplificată a acestui sistem, 

numită Easy Start. Butonul Start/Stop pentru pornirea şi oprirea 

fără cheie a motorului este poziţionat pe coloana volanului.

Sistemul electronic de aer condiţionat nu lucrează eficient doar 

în lunile caniculare de vară. Sistemul vă va asigura confortul 

maxim pe parcursul întregului an, datorită senzorului de 

umiditate care rezolvă chiar şi problema parbrizului aburit.

Puteţi ajusta cu uşurinţă scaunul corespunzător înălţimii dumneavoastră, 

astfel încât să vă simţiţi la fel de confortabil ca acasă şi să aveţi vizibilitate 

optimă de la bordul maşinii dumneavoastră.

Scaunele faţă ajustabile pe înălţime

Oglinzile retrovizoare pot fi rapid reglate şi degivrate sau dezaburite 

din confortul scaunelor dumneavoastră, fără să fiţi nevoit să 

deschideţi măcar geamurile.

Trageţi adânc aer în piept. Savuraţi confortul la 

fel cum savuraţi atenţia. Relaxaţi-vă şi în cele 

mai lungi călătorii, în climatul optim. Preluaţi 

controlul deplin asupra vieţii dumneavoastră, 

fără a vă părăsi zona de confort.
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Cutia sub scaunele faţă

Senzorii de parcare

SunSet

Când aveţi nevoie să puneţi un bilet de parcare într-un loc vizibil, 

aveţi o soluţie simplă. Maşina este echipată cu un suport pentru 

bilete aflat sub parbriz.

Sub ambele scaune din faţă poate fi găsit câte un spaţiu de 

depozitare cu capac rabatabil.

Racleta pentru gheaţă
Racleta verde pentru gheaţă, poziţionată 

pe clapeta rezervorului de combustibil, 

este la îndemână când aveţi nevoie de 

ea şi nu este nicio problemă să o puneţi 

la loc când este udă.

Suportul pentru ochelarii de soare
Suportul pentru bilete

Parcarea noii Fabia este facilă cu 

asistenţa senzorilor de parcare din faţă 

şi din spate, care folosesc semnale 

vizuale şi sonore pentru a indica 

distanţa faţă de obstacole.

Pasagerii de pe scaunele din spate se vor bucura de protecţia eficientă împotriva 

razelor solare directe şi de mai multă intimitate asigurate de SunSet, sticla cu tentă 

închisă de înaltă performanţă.

Cotiera din faţă, care ascunde 

un spaţiu de depozitare pentru 

lucruri mai mici, sporeşte confortul 

pentru şofer şi pasagerul din faţă.

Ochelarii dumneavoastră şic merită un loc special. Suportul pentru 

ochelarii de soare se află deasupra oglinzii retrovizoare interioare.

Cotiera din faţă
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ANŢĂSIGUR

Eu risc în viaţă, nu la volan.
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Limitatorul de viteză nu vă va lăsa să 

depăşiţi limitele de viteză. Doar acţionarea 

puternică a pedalei de acceleraţie, pentru 

activarea puterii maxime, va dezactiva 

limitatorul de viteză, din motive de 

siguranţă, desigur.

Speedlimiter – Limitatorul 
 de viteză

La noua Fabia, ESC (sistemul electronic de 

control al stabilităţii) dispune de optimizări.  

XDS+ (diferenţialul controlat electronic) 

vă permite să negociaţi virajele în mai 

mare siguranţă şi mai dinamic.  Când sunt 

declanşate o parte din airbag-uri, noua 

dotare MKB (sistemul de frânare pentru 

evitarea coliziunilor multiple) elimină 

deplasarea necontrolată a maşinii.

ESC

Front Assistant
Folosind radarul din bara de protecţie frontală, Front 

Assistant iniţiază un semnal audio/vizual, folosind 

Maxi DOT pentru a avertiza cu privire la riscul de 

coliziune. În cazul în care şoferul nu reacţionează, 

sistemul iniţiază frânarea în vederea minimizării 

unui posibil impact.

Driver Activity Assistant - 
 Detectorul de oboseală

Detectorul de oboseală analizează datele provenite de 

la senzorii direcţiei servo-asistate pentru a detecta 

comportamentul şoferului care indică oboseala. În 

astfel de cazuri, Maxi DOT afişează avertizări pentru 

şofer, recomandându-i să facă o pauză.

SISTEME DE 
ASISTENŢĂ
Obţineţi o pereche adiţională de mâini.  Lăsaţi tehnologia să vă ajute 

la ceea ce vă place să faceţi. Rămâneţi în lumina reflectoarelor, graţie 

asistenţilor care rămân în spatele cortinei.
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Noua Fabia este echipată cu şase airbag-uri în dotarea standard, pentru a oferi 

siguranţă maximă atât pentru şofer cât şi pentru echipaj. Acestea includ airbag-uri 

pentru cap, frontale şi laterale în faţă.

De obicei ceea ce este mai valoros este transportat în spate. Cei de pe locurile 

din spate vor aprecia că aţi ales să echipaţi scaunele din spate cu a treia tetieră 

destinată pasagerului de pe locul central al banchetei.

SIGURANŢĂ
Mergeţi la risc, dar nu la volan. Răsfăţaţi-vă cu rafinament, fără a face rabat la siguranţă.

Atrageţi întreaga atenţie, fără a atrage vreun risc. Aveţi grijă de toate încă înainte să aveţi griji.
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Ştiu cum să obţin maximum de la ceea ce am.

PERFORMANŢE
45



PERFORMANŢE
Transformaţi drumurile în locul dumneavoastră de joacă. Alergaţi 

sprinten prin trafic. Mergeţi încolo şi încoace şi opriţi-vă oriunde 

pe drum. Reuşiţi toate acestea cu motoare care folosesc mai puţin 

combustibil şi sunt mai ecologice, fără a face compromisuri în 

privinţa puterii.

Sistemul Start-Stop economiseşte 

combustibil oprind automat motorul 

când nu este necesar. Versiunea pentru 

noua Fabia răspunde chiar şi la diferite 

situaţii presetate pentru a creşte 

eficienţa utilizării combustibilului.

Sistemul Start-Stop

Chiar şi puterea are nuanţe diferite. Traficul urban cotidian impune motoarele fiabile şi agile cu 3 cilindri. Setea de viteză 

este mai bine stinsă cu unul dintre dinamicele motoare TSI cu 4 cilindri. Dar n-aveţi ce alege în privinţa fiabilităţii şi 

eficienţei consumului de combustibil, pentru că  toate motoarele noastre pe benzină si diesel dispun de aceste calităţi.

Motoare
Fanii transmisiei manuale pot alege între cutia de viteze cu 

5 trepte şi cea cu 6 trepte, în funcţie de motorul ales. 

Ambele opţiuni oferă schimbarea precisă şi facilă a 

treptelor, datorită curselor scurte. Dacă preferaţi însă 

să vă bucuraţi de putere absolută şi confort, vă este 

oferită transmisia automată DSG cu dublu ambreiaj.

Transmisiile
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PERSONALIZARE
Una dintre cei mulţi? Nu, eu sunt una la un milion!
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CULORI EXTERIOARE

Albastru Race metalizat Albastru Pacific uni Galben Sprint uni

Verde Rallye metalizatArgintiu Brilliant metalizat Roşu Rio metalizat Alb Laser uni

Maro Topaz metalizat Albastru Denim metalizat

Alb Candy uni

Alb Moon metalizat Rosu Corrida uni

Negru Magic pearleffect Bej Cappuccino metalizat Gri Metal metalizat

Designul exterior deosebit trebuie îmbrăcat în culori 

speciale. Noua Fabia oferă o gamă de culori care vă permite 

să daţi oraşului culoarea dumneavoastră preferată. 51



JANTE

Jante din aliaj de 16" Beam, finisaj  albJante din aliaj de 17" Prestige Jante din aliaj de 17" Clubber Jante din aliaj de 16" Beam, finisaj argintiu Jante din aliaj de 16" Beam, finisaj roşuJante din aliaj de 17" Savio, finisaj negru gloss

Jante din oţel de 15" cu capace DentroJante din aliaj de 16" Beam, finisaj negru Jante din aliaj de 16" Rock Jante din aliaj de 15" Carme Jante din aliaj de 15" Mato Jante din oţel de 14" cu capace Flair
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TAPIŢERIE
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Interior Ambition Red Interior Style BlueInterior Ambition Grey Scaune sport 55



STYLEGUIDE

Drumurile îmi aparţin.

Cu opţiunile pentru culorile exterioare din cadrul ColourConcept, plus 

combinaţiile de culori interioare, există nu mai puţin de 125 de combinaţii 

posibile din care puteţi alege.

Astfel, pentru a vă ajuta să alegeţi cel mai bun mix, am creat un ghid 

prin care să vă putem arăta care sunt combinaţiile optime. Astfel încât să 

obţineţi impactul maxim cu efortul minim.

Care mix se potriveşte stilului dumneavoastră?
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1 Galben Sprint uni

2 Black ColourConcept

3 Interior Style Black

(recomandat de asemenea cu  

Interioarele Ambition Grey şi  

Active Black)

1 3

2

ColourConcept este destinat exclusiv versiunii hatchback. 
Versiunea Combi poate fi echipată cu jante colorate.
Pentru lista completă de combinaţii de culori, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră web.

1 Negru Magic pearleffect

2 Silver ColourConcept

3 Interior Ambition Red

1 Albastru Race metalizat

2 White ColourConcept

3 Interior Style Blue

(recomandate de asemenea  

cu Interiorul Ambition Blue)

1 3

2

1 3

2

1 Rosu Corrida uni

2 Black ColourConcept

3 Interior Active Black

(recomandat de asemenea  

cu Interioarele Ambition Grey şi Style Black)
1 3

2
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1 Negru Magic pearleffect

2 Silver ColourConcept

3 Interior Style Beige

1 Albastru Pacific uni

2 Silver ColourConcept

3 Interior Ambition Blue

(recomandat de asemenea  

cu Interiorul Style Blue)
1 3

2

1 3

2

1 Gri Metal metalizat

2 Silver ColourConcept

3 Interior Style Beige

1 3

2

1 Alb Moon metalizat

2 Black ColourConcept

3 Interior Ambition Red

1 Rosu Corrida uni

2 White ColourConcept

3 Interior Ambition Grey

(recomandat de asemenea  

cu Interioarele Active Black  

şi Style Black)

1 Bej Cappuccino metalizat

2 Black ColourConcept

3 Interior Style Black

(recomandat de asemenea  

cu Active Black şi Ambition 

Interioarele Grey)

1 3

2

1 3

2

1 3

2
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ACCESORII Ceea ce port cu mine îmi poartă  
semnătura.
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ACCESORII

Scaunul pentru copii Wavo 1-2-3 oferă un confort 

mare pentru micii pasageri cu vârsta între 3 şi 

12 ani (15-36 kg), îndeplinind de asemenea 

standardele stricte de siguranţă Euro NCAP .

Covoraşele textile de înaltă calitate cu 

embleme Fabia conferă interiorului mai mult 

confort şi căldură.

Covoraşele din cauciuc pot fi cu uşurinţă 

curăţate şi protejează interiorul pe vreme 

rea.

Designul distinct poate fi subliniat cu ajutorul jantelor din aliaj de 16" Italia cu finisaj alb, argintiu sau negru.

Protecţiile decorative pentru pragurile portierelor cu 

inserţii din aluminiu accentuează designul unic al maşinii, 

protejând totodată pragurile de deteriorările mecanice.

Apărătoarele de noroi protejează şasiul 

de noroi şi pietre.

Transformaţi-vă viaţa într-o continuă evoluţie. Continuaţi să 

construiţi şi să optimizaţi până când obţineţi exact ceea ce vă doriţi. 

Nu vă mulţumiţi cu puţin. Lăsaţi accesoriile să vă completeze.

Cutia pentru schiuri şi snowboard-uri, cu sistem de 

încuiere, îmbină caracterul practic, stilul şi siguranţa. Oferă 

spaţiu pentru până la 5 perechi de schiuri sau 4 snowboard-uri.

Pe suportul de bază pentru plafon puteţi să ataşaţi în siguranţă 

bare şi suporturi, precum suportul pentru biciclete sau cutia 

pentru schiuri şi snowboard-uri.
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Hanorac de damă şi bărbaţi Tricou de damă şi bărbaţi

Husă din fetru pentru tabletă Şapcă de baseball

LIFESTYLE
Fiţi cel mai mare fan a ceea ce iubiţi. Şi dacă iubiţi 

ceva, arătaţi-o. Purtaţi-vă inima pe mânecă. Sau în 

palmă, pe cap şi în multe alte locuri.

Accesoriile prezentate mai sus reprezintă doar o mică selecţie. Pentru a vedea întreaga gamă se accesorii lifestyle, contactaţi oricare distribuitor autorizat ŠKODA.

Breloc din fetru
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Specificaţii tehnice - Fabia
Motor 1,0 MPI/44 kW 1,0 MPI/55 kW 1,2 TSI/66 kW 1,2 TSI/81 kW 1,4 TDI CR DPF/66 kW 1,4 TDI CR DPF/77 kW

Motor pe benzină Motor pe benzină Motor pe benzină,
sistem de injecţie directă

sub înaltă presiune

Motor pe benzină supraalimentat,
sistem de injecţie directă

sub înaltă presiune

Motor diesel supraalimentat,
sistem de injecţie directă

sub înaltă presiune

Motor diesel supraalimentat,
sistem de injecţie directă

sub înaltă presiune
Cilindri/Cilindree (cc) 3/999 3/999 4/1.197 4/1.197 3/1.422 3/1.422
Putere max./rot. (kW/min-1) 44/5.000-6.000 55/6.200 66/4.400-5.400 81/4.600-5.600 66/3.000-3.250 77/3.500-3.750
Cuplu max./rot. (Nm/min-1) 95/3,000–4,300 95/3,000–4,300 160/1,400–3,500 175/1,400–4,000 230/1,750–2,500 250/1,750–2,500
Norma de poluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Carburant benzină fără plumb, 

RON 95/91*
benzină fără plumb, 

RON 95/91*
benzină fără plumb, 

RON 95
benzină fără plumb, 

RON 95
motorină motorină

Performanţe
Viteză max. (km/h) 160 172 182 196 182 193
Accelerare 0–100 km/h (s) 15.7 14.7 10.9 9.4 11.1 10.1
Consum combustibil 99/100 (l/100 km)
– urban 5.7 5.8 6.0 6.1 (5.8) 4.0 (4.0) 3.9
– extraurban 4.1 4.2 4.0 4.0 (4.1) 3.1 (3.4) 3.3
– mixt 4.7 4.8 4.7 4.8 (4.7) 3.4 (3.6) 3.5
Emisii de CO2 (g/km) 106 108 107 110 (109) 88 (94) 90
Diametru de bracaj (m) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

Transmisie
Tip Tracţiune faţă Tracţiune faţă Tracţiune faţă Tracţiune faţă Tracţiune faţă Tracţiune faţă 
Ambreiaj Ambreiaj hidraulic

monodisc uscat
Ambreiaj hidraulic, 

monodisc uscat
Ambreiaj hidraulic, 

monodisc uscat
Ambreiaj hidraulic, monodisc  
uscat (Dublu ambreiaj coaxial,  

acţionat electro-hidraulic)

Ambreiaj hidraulic, monodisc  
uscat (Dublu ambreiaj coaxial,  

acţionat electro-hidraulic)

Ambreiaj hidraulic,  
monodisc uscat

Transmisie Manuală cu 5 trepte Manuală cu 5 trepte Manuală cu 5 trepte Manuală cu 6 trepte 
(Automată DSG cu 7 trepte)

Manuală cu 5 trepte 
(Automată DSG cu 7 trepte)

Manuală cu 5 trepte

Mase
Masă proprie
– versiune standard, inclusiv şofer 75 kg (kg) 1,055 1,055 1,109 1,129 (1,154) 1,156 (1,186) 1,165

Sarcina utilă – inclusiv şofer şi dotări (kg) 530 530 530 530 530 530
Masă totală (kg) 1,510 1,510 1,564 1,584 (1,609) 1,611 (1,641) 1,620
Masa maximă a remorcii fără frâne (max. kg) 520 520 550 560 (570) 570 (590) 580
Masa maximă a remorcii cu frâne – 12% (max. kg) 800 800 1,000 1,100 1,100 1,100

Caroserie Automobil cu 5 locuri, 5 uşi, 2 volume Dimensiuni exterioare
Coeficient aerodinamic Cw 0.316–0,325 în funcţie de versiunea de motor Lungime (mm) 3,992

 Lăţime (mm) 1.732
Şasiu Înălţime (mm) 1.467
Puntea faţă Suspensie MacPherson cu braţe inferioare triunghiulare şi bară stabilizatoare Ampatament (mm) 2.470
Puntea spate Bară de torsiune cu braţe compuse Ecartament faţă/spate (mm) - în funcţie de motorizare 1.463; 1.457/1.457; 1.451
Sistem de frânare Sistem de frânare cu dublu circuit diagonal, asistat pneumatic Garda la sol (mm) 133
– frâne faţă Frâne cu discuri ventilate şi etrier cu un singur piston
– frâne spate Frâne cu tambur; alternativ frâne cu discuri, în funcţie de motorizare Dimensiuni interioare
Direcţie Direcţie cu pinion-cremalieră, servo-asistată electromecanic Spaţiu lateral faţă/spate (mm) 1,401/1,386
Jante 5,0J x 14"; 6,0J x 15" în funcţie de motorizare Spaţiu efectiv la cap faţă/spate (mm) 1,021/963
Anvelope 175/70 R14; 185/60 R15 în funcţie de motorizare Volum portbagaj (max. l)

– fără roată de rezervă, cu spătarul banchetei în poziţie verticală/orizontală 330/1,150
Capacitate rezervor (l) 45 – cu roată de rezervă, valorile sunt mai mici cu 25 l

  Valorile indicate sunt valabile pentru modelul standard  
  fără dotări adiţionale.

 * Utilizarea de carburant cu o cifră octanică mai mică  
  poate afecta performanţele motorului. 

 ( ) Valabil pentru versiunile cu transmisie automată.
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Caroserie Automobil cu 5 locuri, 5 uşi, 2 volume Dimensiuni exterioare
Coeficient aerodinamic Cw 0.302-0,309 în funcţie de versiunea de motor Lungime (mm) 4,257

Lăţime (mm) 1,732
Şasiu Înălţime (mm) 1,488/1,467
Puntea faţă Suspensie MacPherson cu braţe inferioare triunghiulare şi bară stabilizatoare Ampatament (mm) 2,470
Puntea spate Bară de torsiune cu braţe compuse Ecartament faţă/spate (mm) - în funcţie de motorizare 1,463; 1,457/1,457; 1,451
Sistem de frânare Sistem de frânare cu dublu circuit diagonal, asistat pneumatic Garda la sol (mm) 135
– frâne faţă Frâne cu discuri ventilate şi etrier cu un singur piston
– frâne spate Frâne cu tambur; alternativ frâne cu discuri, în funcţie de motorizare Dimensiuni interioare
Direcţie Direcţie cu pinion-cremalieră, servo-asistată electromecanic Spaţiu lateral faţă/spate (mm) 1,401/1,386
Jante 5,0J x 14"; 6,0J x 15" Spaţiu efectiv la cap faţă/spate (mm) 1,021/967
Anvelope 175/70 R14; 185/60 R15 Volum portbagaj (max. l)

– fără roată de rezervă, cu spătarul banchetei în poziţie verticală/orizontală 530/1,395
Capacitate rezervor (l) 45 – cu roată de rezervă, valorile sunt mai mici cu 25 l

Motor 1.0 MPI/55 kW 1.2 TSI/66 kW 1.2 TSI/81 kW 1.4 TDI CR DPF/66 kW 1.4 TDI CR DPF/77 kW

Motor pe benzină Motor pe benzină supraalimentat, 
sistem de injecţie directă 

sub înaltă presiune

Motor pe benzină supraalimentat, 
sistem de injecţie directă 

sub înaltă presiune

Motor diesel supraalimentat, 
sistem de injecţie directă 

sub înaltă presiune

Motor diesel supraalimentat, 
sistem de injecţie directă 

sub înaltă presiune
Cilindri/Cilindree (cc) 3/999 4/1,197 4/1,197 3/1,422 3/1,422
Putere max./rot. (kW/min-1) 55/6,200 66/4,400–5,400 81/4,600–5,600 66/3,000–3,250 77/3,500–3,750
Cuplu max./rot. (Nm/min-1) 95/3,000–4,300 160/1,400–3,500 175/1,400–4,000 230/1,750–2,500 250/1,750–2,500
Norma de poluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Carburant benzină fără plumb,

RON 95/91*
benzină fără plumb,

RON 95
benzină fără plumb,

RON 95
motorină motorină

Performanţe
Viteză max. (km/h) 175 185 199 184 196
Accelerare 0–100 km/h (s) 14.9 11.0 9.6 11.3 10.2
Consum combustibil 99/100 (l/100 km)
– urban 5.8 6.0 6.1 (5.8) 4.0 (4.0) 4.0
– extraurban 4.2 4.0 4.0 (4.1) 3.1 (3.4) 3.3
– mixt 4.8 4.7 4.8 (4.8) 3.4 (3.6) 3.5
Emisii de CO2 (g/km) 109 107 110 (110) 89 (94) 92
Diametru de bracaj (m) 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4

Transmisie
Tip Tracţiune faţă Tracţiune faţă Tracţiune faţă Tracţiune faţă Tracţiune faţă
Ambreiaj Ambreiaj hidraulic

monodisc uscat
Ambreiaj hidraulic,  

monodisc uscat
Ambreiaj hidraulic, monodisc uscat  
(Dublu ambreiaj coaxial, acţionat 

electro-hidraulic)

Ambreiaj hidraulic, monodisc uscat 
(Dublu ambreiaj coaxial, acţionat 

electro-hidraulic

Ambreiaj hidraulic,  
monodisc uscat

Transmisie Manuală cu 5 trepte Manuală cu 5 trepte Manuală cu 6 trepte
(Automată DSG cu 7 trepte)

Manuală cu 5 trepte  
(Automată DSG cu 7 trepte)

Manuală cu 5 trepte

Mase
Masă proprie
– versiune standard, inclusiv şofer 75 kg (kg) 1,079 1,133 1,153 (1,178) 1,180 (1,210) 1,189

Sarcina utilă – inclusiv şofer şi dotări (kg) 530 530 530 530 530
Masă totală (kg) 1,534 1,588 1,608 (1,633) 1,635 (1,665) 1,644
Masa maximă a remorcii fără frâne (max. kg) 530 560 570 (580) 590 (600) 590
Masa maximă a remorcii cu frâne – 12% (max. kg) 800 1,000 1,100 1,100 1,100

Specificaţii tehnice - Fabia Combi

  Valorile indicate sunt valabile pentru modelul standard  
  fără dotări adiţionale.

 * Utilizarea de carburant cu o cifră octanică mai mică  
  poate afecta performanţele motorului. 

 ( ) Valabil pentru versiunile cu transmisie automată.



SERVICE ŠKODA
Lăsaţi-vă automobilul pe mâini sigure! Aveţi motive întemeiate să alegeţi 
un partener de service autorizat Škoda.

Vă oferim calitate de primă clasă
Automobilul Dumneavoastră are nevoie de tehnologie avansată. Din acest 
motiv, partenerii de service autorizaţi Škoda deţin unelte speciale şi sisteme 
de diagnoză de calitate care, în combinaţie cu procedurile tehnologice 
recomandate de către producător, asigură funcţionalitatea şi fiabilitatea 
perfectă a automobilului Dumneavoastră.

Echipă profesionistă, instruită de către producător
Standardele tehnologice în continuă creştere utilizate la acest automobil 
necesită calificarea profesională corespunzătoare a echipei. Pentru a 
satisface aceste cerinţe, producătorul organizează cu regularitate sesiuni de 
instruire a echipelor din centrele de service autorizate, pentru a le oferi 
acestora informaţii de ultimă oră, importante pentru desfăşurarea activităţii.

Motto-ul nostru: fiţi corecţi şi sinceri cu clienţii 
Consilierea atentă, profesionistă şi prietenoasă a clienţilor la preluarea 
comenzii este la fel de importantă pentru noi ca şi realizarea lucrărilor de 
reparaţii şi întreţinere. Aceste cerinţe sunt monitorizate în permanenţă de 
către serviciul intern de control al calităţii serviciilor oferite. 

Gamă completă de servicii:
•  Serviciile de revizie 

Pentru ca automobilul Dumneavoastră să rămână în condiţie perfectă şi 
funcţional pentru o perioadă lungă este esenţial ca partenerul 
Dumneavoastră de service autorizat Škoda să efectueze reviziile cu 
regularitate. Caietul de service vă informează când trebuie să faceţi revizia.

•  Service de tinichigerie şi vopsitorie 
Conform instrucţiunilor producătorului, deteriorările survenite asupra 
caroseriei şi a zonelor vopsite în urma unui accident vor fi reparate de 
către partenerul Dumneavoastră de service autorizat Škoda, într-un 
mod profesionist, conform informaţiilor furnizate de către producător, 
utilizând piesele originale Škoda. Acest lucru este important, nu doar 
pentru siguranţa Dumneavoastră personală, ci şi pentru funcţionalitate 
şi pentru a menţine valoarea automobilului Dumneavoastră. 

•  Maşină la schimb  
Partenerii de service autorizat Škoda vă pot oferi o maşină la schimb 
pentru perioada de reparaţie sau de revizie.

•  Serviciile de remorcare şi livrare a automobilului  
Dacă nu puteţi aduce Dumneavoastră automobilul la centrul de service 
Škoda, un partener de service autorizat Škoda va stabili o întâlnire cu 
Dumneavoastră pentru a ridica automobilul. Autoturismul va fi livrat 
înapoi după ce lucrările programate au fost finalizate.

Serviciile enumerate reprezintă doar o parte din gama largă de servicii oferite 
de Škoda. Această ofertă poate varia în funcţie de ţară. Vă rugăm să consultaţi 
partenerul Dumneavoastră de service autorizat Škoda pentru mai multe 
detalii şi informaţii privind gama de servicii şi condiţiile specifice oferite.

ACCESORIILE ORIGINALE ŠKODA
Accesoriile originale vă oferă scaune pentru copii, bare longitudinale 
pentru plafonul portbagajului, jante de aliaj uşor, parasolare şi multe altele. 

Consultaţi distribuitorul Dumneavoastră autorizat Škoda pentru oferta 
completă.

PIESELE DE SCHIMB ORIGINALE ŠKODA 
Piesele de schimb originale Škoda sunt identice cu cele utilizate la asamblarea 
automobilelor Škoda. Producătorul autovehiculelor cunoaşte cel mai bine ce 
piese corespund optim unei anumite funcţionalităţi şi parametrii pe care 
trebuie să-i respecte pentru o funcţionare adecvată a automobilului.

Siguranţa
Piesele originale Škoda sunt identice cu cele folosite pentru asamblarea, 
în fabrică, a maşinilor Škoda. Utilizarea materialelor şi tehnologiilor  de 
calitate superioară, garantează că veţi conduce în siguranţă şi fără griji.

Disponibilitatea 
Škoda Auto oferă o gamă cuprinzătoare de piese şi elemente de dotare 
utilizate în producţia automobilului şi nu se concentrează doar pe piesele 
cu rulaj mare. Piesele originale Škoda sunt furnizate şi după încetarea 
producţiei respectivului model.

Durată de viaţă îndelungată 
Utilizarea materialelor de înaltă calitate şi a tehnologiilor de producţie de 
vârf în producerea pieselor originale Škoda asigură fiabilitatea şi durata de 
viaţă îndelungată a acestora.

Protecţia mediului înconjurător 
Gama de piese originale Škoda include piese de schimb a căror producţie 
nu afectează într-un grad ridicat mediul înconjurător prin deşeuri, căldură 
în exces şi poluarea apei.

INFORMAŢII PE INTERNET 
La adresa www.skoda.ro sunt disponibile informaţii menite să vă ajute 
la alegerea automobilului care se potriveşte cel mai bine necesităţilor 
Dumneavoastră datorită descrierilor detaliate şi fotografiilor cu toate 
modelele noastre. 

FINANŢARE ŠKODA
Să cumperi un autoturism Škoda poate fi chiar mai uşor decât îţi închipui. 
Škoda vă oferă mai multe posibilităţi de creditare sau leasing pentru 
oricare model din gamă. Nu contează dacă doriţi să utilizaţi maşina în 
interes personal sau de serviciu, noi oferim soluţii financiare confom 
fiecărui client în parte. Doar întrebaţi oricare dintre distribuitorii Škoda 
autorizaţi despre soluţiile de finanţare disponibile. Veţi fi foarte surprins să 
aflaţi cât de multe poate să facă Škoda pentru dumneavoastră.

VÂNZĂRILE PENTRU PARCURI AUTO
Fie că parcul dumneavoastră auto este mic sau mare, fie că sunteţi un 
client din sectorul privat sau din sectorul public, Škoda Auto şi reţeaua sa 
de distribuitori autorizaţi vă stau la dispoziţie. Oferim produse şi servicii 
adaptate necesităţilor dumneavoastră de afaceri şi financiare, inclusiv 
asistenţă de primă clasă pentru clienţi, un portofoliu de servicii ce 
corespunde cerinţelor specifice ale clienţilor corporativi şi o calitate 
superioară a automobilelor, accesoriilor şi serviciilor de întreţinere, ce 
garantează costuri reduse de utilizare şi de menţinere a parcului 
dumneavoastră auto.

Informaţii generale


