
Fabia
Noua ŠKoDa

Notă priviNd imagiNile
Imaginile din acest catalog (această broşură) servesc exclusiv unor scopuri 
ilustrative, nu fac parte din niciun contract şi nu reprezintă nicio garanție. 
Automobilele de prezentare din faza de prevânzare şi anumite ilustraţii, 
dotări, detalii, elemente şi caracteristici pot să fie diferite la modelul care 
va intra în producţia de serie. De asemenea, specificaţiile pot fi diferite în 
anumite ţări. Pentru detalii exacte privind configuraţia dotărilor, detaliilor, 
elementelor şi caracteristicilor vă rugăm să contactaţi cel mai apropiat 
distribuitor ŠKODA.

aplicaţia ŠKoda Connect
Controlaţi pe deplin automobilul. Descărcaţi 
ŠKODA Connect şi accesaţi oricând toate 
funcţiile şi informaţiile necesare, ca de exemplu 
datele privind călătoriile, planificarea rutei şi 
chiar şi locul unde aţi parcat ultima dată.

apliCaţia myŠKoda 
Beneficiaţi de propriu dumneavoastră 
însoţitor la drum. Descărcaţi MyŠKODA cu 
asistentul interactiv PAUL, care are rolul de 
a vă ajuta zi de zi, monitorizând maşina şi 
administrându-vă agenda.  

daCă v-a FăCUt plăCere Să Citiţi
deSpre aCeaStă maȘiNă , 
― imagiNaţi-vă CÂt de mUlt v-ar plăCea
Să o CoNdUCeţi



Noua ŠKODA FABIA aduce tot ceea ce ştiţi deja despre acest model, plus multe 
altele. Este un mijloc de transport urban ales de foarte mulţi şoferi, iar această 
poziţionare a sa a fost consolidată de actualizările de design şi cele tehnice de care 
beneficiază acum, pentru a deveni şi mai practică în cotidian.  

Grila nouă a radiatorului, precum şi designul nou al barelor de protecţie din faţă şi 
din spate îi conferă modelului FABIA o alură şi mai dinamică, încă de la prima privire. 
Interiorul împrospătat, cu noi opţiuni pentru tapiţerie, reprezintă decorul ideal pentru 
numeroase clipe plăcute. Iar dotările pentru siguranţă, precum asistenţii Blind Spot 
Detect, Rear Traffic Alert şi Light Assistant vă ajută să conduceţi mai relaxat. Gama 
largă de dotări pentru conectivitate vă ajută să folosiţi telefonul şi să rămâneţi în 
contact cu prietenii şi cu lumea on-line, oriunde v-aţi afla. 

FABIA este încă un exemplu al filozofiei noastre de a crea automobile cu un design 
frumos, care să ofere la fel de multă bucurie când sunt conduse, cum ofereau şi pe 
vremea când am început să construim maşini. 

Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce înseamnă ŠKODA.

  uN CLaSiC 
aCTuaLiZaT



Inconfundabilă. Imposibil de trecut cu 
vederea. Cu noua sa grilă a radiatorului, 
precum şi cu designul nou al barelor de 
protecţie din faţă şi din spate, cu noi 
faruri, opţional cu LED-uri, noua FABIA 
va fi observată imediat, oriunde îşi va 
face apariţia.

Mai iNCiSiVĂ, 
Mai SuPLĂ, 
Mai SMaRT

SeCţiUNea poSterioară
Familiara formă C a luminilor este caracteristică tuturor 
modelelor ŠKODA. Blocurile optice spate pot fi, de 
asemenea, echipate cu LED-uri. Reflectoarele asigură o 
mai bună vizibilitate a maşinii, fiind integrate în partea 
din spate a noii FABIA.

plaFoNUl paNoramiC
Caracterul atractiv al automobilului 
poate fi accentuat şi mai mult cu plafonul 
panoramic vitrat, care începe de la parbriz 
şi se termină la eleron, amplificând 
senzaţia de libertate şi spaţiu generos.

FarUrile CU led
Fiecare nouă FABIA dispune la 
faruri de benzile atractive compuse 
din LED-uri, care sunt luminile de 
zi. Farurile de top au toate funcţiile 
asigurate de LED-uri. Versiunea 
superioară a farurilor include 
funcția Cornering cu LED-uri şi 
sistemul de iluminare adaptivă AFS 
(Adaptive Frontlight System), care 
ajustează intensitatea luminii în 
funcţie de anumite condiţii (de ex. 
pentru oraş, autostradă sau ploaie).



Lăsaţi totul în urmă, când închideţi uşile. Noile 
elemente de decor de la bord, opţiunile pentru 
tapiţerie şi numeroase detalii rafinate vă sporesc 
confortul şi vă ajută să păstraţi relaxat controlul.

buCuRaŢi-VĂ 
DiN PLiN DE 
FiECaRE CĂLĂToRiE



ŠKoDa CoNNECT: 
aVEŢi MEREu Cu 
DuMNEaVoaSTRĂ ÎNTREG 
uNiVERSuL oN-LiNE
Rămâneţi conectat, indiferent unde v-aţi afla. Veţi fi mereu 
on-line, ceea ce înseamnă că veţi avea acces la distracţie şi 
la informaţii, dar şi la asistenţă, dacă este nevoie. ŠKODA 
CONNECT este poarta dumneavoastră spre un univers cu 
posibilităţi nelimitate de comunicare.

ŠKoda CoNNeCt
Aici sunt incluse două categorii de servicii. Infotainment Online 
furnizează informaţii în timp real către funcţia de navigaţie, de exemplu 
despre trafic, iar serviciul Care Connect este orientat spre asistenţă 
şi siguranţă, permiţându-vă să accesaţi şi controlaţi automobilul de la 
distanţă. Pentru situaţiile în care este nevoie, oferă, de asemenea, un 
serviciu de asistenţă.

date deSpre Călătorii
Salvează informaţiile despre călătoriile 
dumneavoastră, precum consumul mediu, 
viteza medie, distanța şi durata călătoriei. 
Astfel puteţi accesa şi datele dumneavoastră 
personale privind călătoriile, precum şi o listă 
a tuturor călătoriilor dumneavoastră.

loCUl de parCare
Vedeţi unde anume vă este 
parcată maşina în parcările mari.
Adresa, ora şi data parcării 
vor fi afişate pe telefonul 
dumneavoastră mobil.

ServiCiUl de apel
de UrgeNţă
Apelul de urgenţă este iniţiat 
automat în situaţii de urgenţă, când 
a fost activat sistemul de reţinere 
al maşinii. Acest sistem de urgenţă 
poate fi, de asemenea, activat 
manual, apăsând butonul roşu de 
pe consola plafonului.

SmartliNK+ 
Cu sistemul SmartLink+ (pachet ŠKODA pentru conectivitate, care suportă MirrorLink®, 
Apple CarPlay şi Android Auto), sistemul de infotainment al maşinii îi permite şoferului 
să folosească în siguranţă telefonul în timp ce conduce. În plus, toate aplicaţiile instalate 
şi care au certificare pentru utilizarea în siguranţă la bordul maşinii sunt compatibile cu 
MirrorLink®, Apple CarPlay sau Android Auto. Sistemul SmartLink+ include şi funcția 
SmartGate şi vă permite să vă conectaţi smartphone-ul la automobil folosind un cablu, 
pentru a accesa date interesante despre călătoriile dumneavoastră, precum eficienţa 
călătoriei, caracteristicile dinamice sau informaţii privind lucrările de service. (Vizitaţi 
pagina noastră web pentru termenii de utilizare şi compatibilitatea sistemelor SmartLink+.)

iNFormaţii oNliNe
diN traFiC
Mereu pe cel mai bun 
drum: informaţiile 
actualizate vă oferă 
posibilitatea de a organiza 
optim  fiecare călătorie. 
De asemenea, puteţi 
reacţiona la schimbări, ca 
de exemplu la porţiunile de 
drum în lucru, la accidente 
sau blocajele din trafic.

meteo
Obţineţi cel mai actual 
buletin meteo pentru 
zona în care vă aflaţi 
sau pentru destinaţia 
spre care mergeţi sau 
pentru orice alt loc. Vă 
sunt oferite şi previziuni 
detaliate, inclusiv 
avertizări şi predicţii 
privind precipitaţiile.



Călătoriile devin mai sigure, cu ajutorul unui 
co-pilot. FABIA oferă numeroase sisteme de 
asistenţă care să vă permită să reacţionaţi 
prompt în orice situaţie. O parte dintre sisteme 
pot preveni chiar automat o coliziune iminentă.

adaptive CrUiSe CoNtrol
Folosind radarul din bara de protecţie din faţă, tempomatul 
adaptiv ACC include, în plus faţă de funcţia de menţinere a 
vitezei selectate, şi funcţia de menţinere a distanţei sigure faţă 
de vehiculele din faţa dumneavoastră.

aTENŢiE SPoRiTĂ 
PE ŞoSEa

aUto ligHt aSSiSt
Asistentul dumneavoastră pentru faruri 
va comuta automat între luminile de drum 
şi cele de întâlnire, sporind confortul şi 
siguranţa în trafic.

FroNt aSSiSt
Acest sistem de asistenţă 
are rolul de a monitoriza 
distanța faţă de vehiculul 
din faţă. De asemenea, 
reduce automat viteza şi 
frânează. La fel ca ACC, 
sistemul Front Assist 
utilizează radarul din bara 
de protecţie din faţă.

rear traFFiC alert 
Acest asistent, care face parte din 
sistemul Blind Spot Detect, ajută la 
ieşirea în siguranţă, cu spatele, de pe un 
loc de parcare, în condiţii de vizibilitate 
nefavorabilă, folosind aceiași senzori. 
Sistemul poate chiar acţiona automat 
frânele, dacă detectează un pericol iminent.

BliNd Spot deteCt 
Folosind senzorii radar din bara de 
protecţie din spate, Blind Spot Detect 
monitorizează unghiurile moarte din 
spatele maşinii şi din lateral. Luând în calcul 
distanța faţă de vehiculele din apropiere 
şi viteza acestora, sistemul decide dacă să 
avertizeze sau nu şoferul.

SeNZorii peNtrU parCare (pdC)
Manevrele de parcare ale modelului FABIA 
devin mai simple şi mai sigure, cu ajutorul 
senzorilor pentru parcare integraţi în 
barele de protecţie din faţă şi din spate. 
Aceștia monitorizează distanţa dintre 
maşină şi eventualele obstacole.

Camera retroviZoare 
rear vieW
Bucuraţi-vă de manevre 
facile de parcare, 
dotându-vă maşina cu 
această cameră video 
retrovizoare, integrată în 
mânerul celei de-a cincea 
uşi. Camera monitorizează 
spaţiul din spatele maşinii 
şi indică traiectoria de 
deplasare în funcţie de 
lăţimea maşinii.





LoCuL PoTRiViT 
PENTRu ToaTE
Locul potrivit pentru toate şi toate la locul 
potrivit. Noua FABIA dispune de numeroase 
funcţii şi dotări Simply Clever, care sporesc 
utilitatea practică a automobilului.

laNterNa CU led
În partea dreaptă a portbagajului găsiţi 
o lanternă detaşabilă cu LED (exclusiv 
la versiunea Combi). Aceasta se încarcă 
automat atunci când motorul este pornit. 
Această lanternă are, de asemenea, rolul 
de a ilumina interiorul portbagajului. Când 
deschideţi hayonul portbagajului, această 
lumină se aprinde automat.

USB
În partea din spate a cotierei 
frontale se află două slot-uri 
USB cu care puteţi încărca 
telefoanele mobile.

Cotiera FroNtală Şi 
CoNSola CeNtrală

Cotiera din faţă include un 
compartiment ascuns, cu capac, 

iar consola centrală oferă locul 
potrivit pentru obiectele mai 

mici pe care doriţi să le păstraţi 
la îndemână. Funcţia de iluminare 
a consolei centrale este o dotare 

atractivă, oferită opţional.





Portbagajul modelului FABIA nu oferă doar 
un volum mare, ci oferă, de asemenea, un 
spaţiu optim organizat pentru a vă oferi 
condiţii optime pentru transportul sigur şi 
facil al bunurilor dumneavoastră.

SPaŢiu PENTRu 
ToaTE

SetUl de plaSe
Un set de plase de diferite 
mărimi va menţine ordinea în 
portbagajul dumneavoastră 
şi va preveni alunecarea 
bagajelor.

podeaUa dUBlă
Această dotare specială 
pentru versiunea Combi 
permite poziţionarea 
podelei portbagajului 
la nivelul pragului 
portbagajului, uşurând 
manevrarea bagajelor. 
Adiţional, asigură un spaţiu 
de depozitare discret.

poZiţia iNFerioară a 
SiStemUlUi de aCoperire a 
portBagaJUlUi
Sistemul de acoperire a portbagajului 
de la versiunea hatchback poate fi 
fixat în poziţia inferioară pentru a 
permite transportul obiectelor mai 
fragile, de exemplu.

poZiţia retraCtată a
SiStemUlUi de aCoperire a 
portBagaJUlUi
Pentru a încărca mai uşor obiectele 
mari, la versiunea hatchback, puteţi ţine 
sistemul de acoperire a portbagajului în 
poziţie retractată. După ce descărcaţi 
obiectele mari, puteţi reaşeza cu 
ușurință sistemul în poziţia sa uzuală.

CÂrligele 
pliaBile

Cumpărăturile 
dumneavoastră nu 

vor cădea din plasele 
agăţate de cârlige.



MoNTE
    CaRLo



CLubuL
EXCLuSiV
Se ia istoria de succes a automobilelor ŠKODA de la 
legendarul Raliu Monte Carlo. Se încorporează stilul şi 
eleganţa Principatului. Şi se obţine incitantul model ŠKODA 
FABIA MONTE CARLO. Acest automobil include elemente 
negre la exterior şi interior, care îi conferă un stil unic şi un 
plus de sportivitate. E timpul pentru a avea totul!


