
Pakiet MIXX

•  Obręcze kół ze stopów lekkich 15” 2 150 zł
•  Czujniki parkowania z tyłu 1 100 zł
•  EASY LIGHT ASSISTANT – czujnik zmierzchu 150 zł

zyskujesz 2 650 zł

Nowa 
ŠKODA Fabia

ACTIVE AMBITION STYLE

1.0 MPI/44 kW (60 KM) Start-Stop 39 380 zł 42 680 zł 48 630 zł

1.0 MPI/55 kW (75 KM) Start-Stop 41 380 zł 44 680 zł 50 630 zł

1.2 TSI/66 kW (90 KM) Start-Stop 43 880 zł 47 180 zł 53 130 zł

1.2 TSI/81 kW (110 KM) Start-Stop 45 880 zł 49 180 zł 55 130 zł

1.2 TSI/81 kW (110 KM) DSG Start-Stop 50 880 zł 54 180 zł 60 130 zł

1.4 TDI/66 kW (90 KM) DSG Start-Stop – – 68 630 zł

1.4 TDI/ 77 kW (105 KM) Start-Stop – 60 680 zł 66 630 zł

Pakiety promocyjne

klimatyzacja manualna 700 zł • •
Pakiet Mixx – 750 zł –

Pakiet Audio – 1 350 zł –

Pakiet Komfort – – 400 zł

Pakiet KOMFORT

•  Radio SWING + Bluetooth 500 zł
•  ŠKODA Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu 300 zł
•  Podgrzewane fotele przednie 850 zł
•  Wielofunkcyjna trójramienna skórzana kierownica  

obsługująca radio i telefon 100 zł
•  Tempomat 600 zł
•  Klimatyzacja automatyczna Climatronic 1 400 zł

zyskujesz 3 350 zł

Nowa ŠKODA Fabia Combi już od 43 880 zł – Active 1.0 MPI/55 kW (75 KM)

OFERTA PREMIEROWA!*
TERAZ W CENIE AUTA MOŻESZ 

OTRZYMAĆ
pakiet przeglądów  

wraz z pakietem pogwarancyjnym
lub

instalację LPG Landi Renzo

*  Z okazji premiery Nowej Fabii dla wersji hatchback możesz otrzymać w cenie auta pakiet 
przeglądów 4 lata (do 60 000 km) o wartości 2 400 zł wraz z pakietem pogwarancyjnym 
2 lata (do 60 000 km) o wartości 700 zł lub alternatywnie Instalację LPG Landi Renzo dla 
silnika 1.0 MPI o wartości 4350 zł (dostępna od lutego 2015). Oferta limitowana i obowiązuje 
do odwołania. Pakiet przeglądów i pakiet pogwarancyjny są niedostępne dla samochodów 
z instalacją LPG.

Pakiet AUDIO

•  Radio SWING + Bluetooth 500 zł
•  Maxi DOT 750 zł
•  ŠKODA Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu 300 zł
•  Wielofunkcyjna trójramienna skórzana kierownica  

obsługująca radio i telefon 1 450 zł

zyskujesz 1 650 zł

www.skoda-auto.pl/nowafabia



Nowa ŠKODA Fabia
wybrane wyposażenie standardowe

AMBITION
Wyposażenie wersji ACTIVE plus dodatkowo:
•  Klimatyzacja manualna
•  Radio SWING (kolorowy ekran dotykowy 5”, AM/FM, RDS 

FM, wejście SD, USB, łączność z Apple)
•  Komputer pokładowy
•  Zdalnie sterowany centralny zamek (2 składane kluczyki)
•  Trójramienna kierownica z tworzywa sztucznego 

z elementami chromowanymi
•  Stalowe obręcze kół 6Jx15”
•  Przednie reflektory przeciwmgielne

STYLE
Wyposażenie wersji AMBITION plus dodatkowo:
•  Podłokietnik przedni
•  Trójramienna skórzana kierownica wielofunkcyjna (obsługa 

radia) z elementami chromowanymi
•  Obręcze kół ze stopów lekkich 6J x 15”
•  Reflektory projektorowe ze światłami do jazdy dziennej LED 
•  EASY START – bezkluczykowe uruchamianie i wyłączanie 

silnika (przycisk start/stop)
•  Fotel pasażera z regulacją wysokości
•  Czujnik parkowania z tyłu
•  FRONT ASSISTANT – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego 

hamowania
•  EASY LIGHT ASSISTANT – czujnik zmierzchu
•  Dywaniki (dwa z przodu i dwa z tyłu)

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki ŠKODA są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie 
ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia 
wszystkim użytkownikom samochodów marki ŠKODA sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 25 stycznia 2005 r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: www.skoda-auto.pl. 
Zamieszczone informacje były aktualne w momencie oddania do druku. Zgodnie z dewizą ŠKODY, dotyczącą stałego udoskonalania, informacje te nie są wiążące i mogą ulec 
zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. ŠKODA zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w wersjach prezentowanych w tym prospekcie. Niniejszy materiał nie stanowi 
oferty w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.  Podane ceny obejmują podatek VAT (23%). Czas promocji i liczba aut objętych promocją ograniczone. Zawartość domówionego 
pakietu lub opcji może zmienić elementy wyposażenia standardowego – w niektórych przypadkach bezzwrotnie zastępując elementy wyposażenia standardowego. Prezentowane 
ceny obowiązują od 02.10.2014 r. do odwołania i dotyczą aut z roku modelowego 2015, wyprodukowanych w 2015 r. www.skoda-auto.pl

OSIĄGI Prędkość maks. 
(km/h)

Przyspieszenie  
0-100 km/h (s)

Zużycie paliwa (l/100 km)1
Emisja CO2  

(g/km)1warunki 
miejskie

warunki 
pozamiejskie

wartość 
uśredniona

1.0 MPI/44 kW (60 KM) Start-Stop 160 15,7 5,7 4,1 4,7 106

1.0 MPI/55 kW (75 KM) Start-Stop 172 14,7 5,8 4,2 4,8 108

1.2 TSI/66 kW (90 KM) Start-Stop 182 10,9 6,0 4,0 4,7 107

1.2 TSI/81 kW (110 KM) Start-Stop 197 9,4 6,1 4,0 4,8 110

1.2 TSI/81 kW (110 KM) DSG Start-Stop 196 9,4 5,8 4,1 4,7 109

1.4 TDI/66 kW (90 KM) DSG Start-Stop 181 11,1 4 3,4 3,6 94

1.4 TDI/ 77 kW (105 KM) Start-Stop 193 10,1 3,9 3,3 3,5 90

1 Dane na podstawie świadectw homologacji typu.

ACTIVE
•  ESP z ABS, MSR, ASR, EDL, HBA, TPM
•  XDS – elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
• MULTICOLLISION BRAKE – hamulec antykolizyjny
•  Poduszki powietrzne czołowe i boczne kierowcy i pasażera z przodu
•  Kurtyny powietrzne
•  Dezaktywacja poduszki bezpieczeństwa pasażera z przodu
•  5 zagłówków
•  Uchwyty ISOFIX na zewnętrznych miejscach tylnej kanapy
•  Wspomaganie kierownicy
•  Regulowana w dwóch płaszczyznach kolumna kierownicy
•  Centralny zamek
•  Elektrycznie sterowane szyby przednie
•  Elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka zewnętrzne
•  Kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi
•  Stalowe obręcze kół 5Jx14"
•  Fotel kierowcy z regulacją wysokości
•  Oświetlenie części pasażerskiej z przodu i z tyłu 
• Składane i dzielone oparcie tylnej kanapy
•  Skrobaczka do szyb w pokrywie wlewu paliwa
•  Zestaw naprawczy do kół
•  Przygotowanie pod radio fabryczne z 4 głośnikami

wybrane elementy wyposażenia opcjonalnego
ACTIVE AMBITION STYLE

Reflektory projektorowe ze światłami do jazdy dziennej LED 900 zł 900 zł •
Radio BLUES (AM/FM, RDS FM, wejście SD, USB, AUX-in) 1 150 zł – –

Radio BOLERO (kolorowy ekran dotykowy 6,5", Bluetooth, AM/FM, RDS FM, wejście SD, USB, 
łączność z Apple, Mirror Link, ŠKODA Surround, 2 dodatkowe głośniki z tyłu)  
(dopłata do Pakietów Audio i Komfort)

– 900 zł 900 zł

EASY START - bezkluczykowe uruchamianie i wyłączanie silnika (przycisk start/stop) – 850 zł •
KESSY – bezkluczykowy dostęp do samochodu i uruchamianie silnika – 1 600 zł 750 zł

Klimatyzacja automatyczna Climatronic – 1 400 zł 1 400 zł

Przednie fotele sportowe – 850 zł 850 zł

Podgrzewane fotele przednie 850 zł 850 zł 850 zł

Więcej szczegółów już wkrótce u Autoryzowanych Dealerów marki ŠKODA.
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