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IZVĒLIETIES SAVU
BALSI
Skaistā pilsētniece. Pilsētas leģenda. Veiklā pilsētas blēņdare. Šai
automašīnai var būt daudz iesaukas. Taču nekas neraksturo pilnīgi
jauno ŠKODA FABIA vairāk kā cilvēks, kurš to vada. Šī automašīna ir
svaiga, savādāka un vēlas atstāt iespaidu - tā ir vienlīdz daiļa gan
blakus ietvei, gan uz mēles modes skatē. Daudzas aerodinamiskās
detaļas veido automašīnas steidzīgo ārieni, savukārt drosmīgie diski
pievērš uzmanību kājām. Nemaz nerunājot par jaudīgāku dzinēju,
spilgtām LED gaismām, augsta līmeņa drošības sistēmām, daudzām
savienojamības funkcijām un pietiekami lielu ietilpību, lai ietilpinātu
visus saņemtos komplimentus.
Nekad nav bijis tik viegli justies ērti, esot pašam. Jaunā FABIA nav
tikai visiem piemērota pilsētas automašīna. Tā ir oriģināla klasiska, kas
remiksēta līdz pilsētas pilnībai.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.

VIRSBŪVES
DIZAINS
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AERO.
DINAMISKA.
Dinamisks skaistums un aerodinamiskas formas satiekas
jaunās FABIA emocionālajā dizainā. Šis kompaktais
hečbeks ar savu sportisko garu atsaucas uz ŠKODA
zīmola sporta gēniem, vienlaikus izceļoties ar
aerodinamiku.

Dizains

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Ar pretestības koeficientu sākot no
0,28, automašīna uzstāda jaunu
etalonu savā klasē. To nosaka gan
virsbūves formas (piemēram, jumta un
vējstikla slīpums), gan daudzie
virsbūves elementi, kuru uzdevums ir
samazināt gaisa pretestību. Īpašais
vieglmetāla diska dizains ar Aero
uzlikām, ir īpaši pielāgots, domājot
tikai par to.
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Dizains

AERODINAMIKA DETAĻĀS
Daži automašīnas elementi ir pielāgoti,
lai uzlabotu automašīnas
aerodinamiku, piemēram, optimizētie
sānu spoguļi. Daži elementi ir īpaši
izstrādāti, lai samazinātu gaisa
pretestību, piemēram, gaisa aizkars,
kas racionalizē gaisa plūsmu ap
priekšējo buferi, un aktīvais
dzesēšanas gaisa aizvars, kas
motortelpā samazina gaisa plūsmu līdz
dzinēja dzesēšanai nepieciešamajam
minimumam.
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Dizains

AERODINAMISKI UZLABOTS NO JUMTA LĪDZ ŠASIJAI
Pagarinātais jumta spoileris ar vertikālām spurām, kas robežojas ar aizmugurējo stiklu, palīdz
uzlabot aerodinamiku un ir arī būtisks dizaina elements. Tikpat svarīgi ir elementi, ko jūs
neredzat no pirmā acu uzmetiena. Šasijas pārsegi samazina turbulenci un nodrošina vienmērīgu
gaisa plūsmu zem automašīnas, kas arī uzlabo automašīnas braukšanas stabilitāti.

PANORĀMAS JUMTS
Dinamisko virsbūves dizainu vēl vairāk
var uzlabot ar papildaprīkojuma
panorāmas stikla jumtu, kas stiepjas no
vējstikla līdz spoilerim.
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Dizains

PRIEKŠĒJIE LUKTURI UN MIGLAS LUKTURI
Priekšējie lukturi ar dekoratīviem kristāliskiem elementiem vienmēr ir aprīkoti ar LED tehnoloģiju. LED
priekšējie lukturi pamata versijā piedāvā LED dienas gaitas gaismas, LED tuvās un tālās gaismas, kā arī LED
pagriezienu rādītājus. Top LED priekšējie lukturi ietver arī LED sānu gaismas (paredzētas līkumu
izgaismošanai un tuvo gaismu atbalstam pie mazākiem ātrumiem) un LED līkumu funkciju. Priekšējie miglas
lukturi atrodas skaidri redzamā vietā bufera apakšdaļā. Papildus praktiskajai funkcijai tiem ir arī dizaina loma.

AIZMUGURĒJIE LUKTURI
Jaunajai FABIA ir izteikti horizontāli veidoti
aizmugurējie lukturi, kas ir pieejami divās
versijās. Pamata versijā LED tiek izmantots
atpakaļgaitā un miglas lukturī, savukārt
augstākajos aprīkojuma līmeņos ir pilnie LED
aizmugurējie lukturi.

23 KOMBINĀCIJAS
TIKAI JUMS
COLOUR CONCEPT
Izmantojot melno vai pelēko Color Concept, kas piedāvā 23 kombinācijas, jūs
varat ietērpt automašīnu savā iecienītākajā krāsā un piešķirt tai vairāk
personības. Melnā Color Concept versija ļauj apvienot melnu jumtu, sānu
spoguļu korpusus un vieglmetāla diskus ar atšķirīgu virsbūves krāsu (izņemot
Magic Black un Energy Blue). Papildus pelēkajam jumtam, spoguļu vāciņiem un
riteņiem pelēkā Color Concept (nav pieejams ar Graphite Grey un Energy
Blue) komplektācijā ir arī pelēkas krāsas radiatora restes ietvars.

SALONA
DIZAINS
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VĒME IZKĀPT IR
PAPILDAPRĪKOJUMS

Dizains

VIRTUĀLAIS KOKPITS
Ar savu 10,25 collu displeju digitālais instrumentu panelis (Virtuālais kokpits) var
piedāvāt borta datora informāciju kopā ar citu ceļojumam nepieciešamo informāciju,
piemēram, navigāciju. Jūs varat izvēlēties kādu no pieciem izkārtojumiem (parādīts
Klasiskais skats), ko var pārslēgt, izmantojot pogu View uz multifunkciju stūres.

Iekāpjot mašīnā, ir sajūta, ka iekāpjat augstākas klases auto. Jaunā
FABIA piedāvā plašu salonu, kurā izmantoti augstas kvalitātes materiāli
un unikālas dizaina, tehnoloģiju un komforta iespējas. Sēžot iekšā, jums
nekad nebūs jāizkāpj no savas komforta zonas.

VIDES APGAISMOJUMS
Padariet savu telpu mājīgāku un ērtāku, izmantojot salona LED gaismas.
Tajās ietilpst vides apgaismojums, kas izvietots uz priekšējā paneļa (to var
pārslēgt starp baltu un sarkanu)*, un viduskonsoles apgaismojums, durvju
rokturu apgaismojums, kā arī priekšējās un aizmugurējās lasīšanas gaismas.
* Attiecas uz automašīnām ar Amundsen izklaides sistēmu. Bez
šīs sistēmas vides apgaismojumam ir viena krāsa: balta vai sarkana.
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Dizains

DEKORATĪVIE ELEMENTI
Jaunās FABIA priekšējais panelis, kas dekorēts ar
hromētām detaļām, piemēram, gaisa ventilācijas un
instrumentu paneļa bloku rāmjiem, apvieno estētiku ar
nevainojamu funkcionalitāti.

IETILPĪBA
Ceļgalu un galvas telpa aizmugurē
paceļ FABIA augstākas klases
automašīnu līmenī.

SAVIENOJAMĪBA
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ŠKODA CONNECT: ŅEMIET
TIEŠSAISTES PASAULI LĪDZI

Savienojamība

Pilnībā un pastāvīgi būt tiešsaistē nozīmē ne tikai piekļuvi izklaidei un informācijai, bet arī
iespējamu palīdzību, atrodoties ceļā. ŠKODA Connect ir jūsu vārti neierobežotu saziņas
iespēju pasaulē.

ŠKODA CONNECT
Šis piedāvājums ietver divas
pakalpojumu kategorijas. Kamēr
Infotainment Online, piemēram,
nodrošina navigācijai reāllaika
informāciju par satiksmi, Care
Connect koncentrējas uz palīdzību un
drošību, nodrošinot attālinātu piekļuvi
un transportlīdzekļa vadību. Tā
piedāvā arī palīdzības pakalpojumus
jebkurā situācijā, kad tas ir
nepieciešams. Šie pakalpojumi ir
pieejami lietotnē MyŠKODA.

PARKOŠANĀS VIETA

AIZSLĒGT & ATSLĒGT

Apskatiet precīzu automašīnas atrašanās vietu
no jebkuras vietas. Lietotne MyŠKODA tālrunī
parāda adresi un attālumu līdz automašīnai.

Šī funkcija ļauj ērti aizslēgt un atslēgt savu automašīnu, izmantojot lietotni MyŠKODA
neatkarīgi no atrašanās vietas. Piemēram, ja esat aizmirsis aizslēgt automašīnu, to varat viegli
izdarīt, izmantojot viedtālruni no jebkuras vietas.
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TIEŠSAISTES
INFORMĀCIJA
PAR SATIKSMI
Jaunākā informācija
sniedz jums perfektu
pārskatu par katru
maršrutu. Tas arī ļauj
reaģēt uz jauniem
notikumiem, piemēram,
ceļu remontdarbiem,
negadījumiem un
satiksmes
sastrēgumiem. Vietējās
bīstamības informācija
arī brīdinās, ja jūsu
izvēlētajā ceļā radīsies
jaunas neērtības,
piemēram, sarežģīti
apstākļi vai ierobežota
redzamība.

Izmantojot lietotni
Kalendārs, kas paredzēta
ar darba aktivitātēm,
varat produktīvi un droši
pavadīt laiku ceļā.
Aplikācija ļauj ērti piekļūt
kalendāram un
mijiedarboties ar to
braukšanas laikā.
Izmantojot navigācijas
pogu, aplikācija Kalendārs
novirzīs jūs uz plānotajām
sapulcēm. Varat arī
pievienoties konferences
zvaniem, izmantojot
pievienoto mobilo tālruni.
Viss saturs tiek
sinhronizēts tiešsaistē un
saistīts ar jūsu kontu, lai
nodrošinātu nevainojamu
pāreju starp ierīcēm.

SMARTLINK
Izmantojot SmartLink, automašīnas izklaides sistēma ļauj vadītājam droši lietot tālruni braukšanas laikā. Turklāt visas instalētās lietojumprogrammas, kas ir
sertificētas kā drošas automašīnām, ir saderīgas ar Apple CarPlay vai Android Auto, kas ir pieejamas arī bezvadu režīmā. (Lai iegūtu papildinformāciju par
bezvadu funkcionalitāti, sazinieties ar savu ŠKODA partneri. Lai uzzinātu SmartLink lietošanas noteikumus un saderības informāciju, apmeklējiet mūsu vietni.)

Savienojamība

Savienojamība

KALENDĀRS

SIMPLY
CLEVER
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PRIEKŠĒJAIS NODALĪJUMS

USB JUMTA PANELĪ

LIETUSSARGA NODALĪJUMS

Viduskonsoles nodalījumā, kurā ir divi USB-C porti, jūs atradīsiet arī zīmuļu turētāju un
universālu klipsi. To var izmantot vadiem un citiem maziem priekšmetiem.

Šis USB-C ports, kas atrodas jumta panelī pie atpakaļskata spoguļa,
ir ideāli piemērots pie vējstikla piestiprināto ierīču uzlādēšanai.

Vadītāja durvīs ir iebūvēts ģeniāls nodalījums ar oriģinālo ŠKODA lietussargu. Tas ir
paredzēts, lai ļautu ūdenim aizplūst no automašīnas, saglabājot salonu sausu.

Simply Clever

Simply Clever

VIEDI NAV TIKAI
TĀLRUŅI

Jaunā FABIA ir aprīkota ar daudzām idejām. Tā kā
vadītāja vajadzības vienmēr ir pirmajā vietā, mēs
radām risinājumus, kas samazina piepūli ikdienas
braucienos un ļauj auto vadīšanai sagādāt prieku.
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NODALĪJUMS UZ CENTRĀLĀ TUNEĻA

Divu glāžu turētāju ar Easy Open funkciju jūsu dzērieniem var novietot
viduskonsolē, tieši pa tvērienam vadītājam un blakussēdētājam.

Praktiskais aprīkojums, ko novērtēs aizmugurējie pasažieri, ietver ietilpīgu glabāšanas nodalījumu ar elastīgu glāžu turētāju uz centrālā
tuneļa. Kad tas netiek lietots, varat salocīt glāžu turētāju un palielināt uzglabāšanas vietu.

Simply Clever
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Simply Clever

IZŅEMAMS KRŪŽU TURĒTĀJS
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SALOKĀMA ATZVELTNE

Sakārtojiet savas lietas vēl labāk ar dubultajām kabatām priekšējo sēdekļu atzveltnēs. Paslēpiet savu
piezīmjdatoru vai klēpjdatoru lielākajā kabatā un mobilo tālruni mazākajā.

Nolokāmā priekšējā pasažiera sēdekļa atzveltne piešķir automašīnai vēl lielāku
funkcionalitāti un ļauj pārvadāt priekšmetus ar neparastiem izmēriem.

Simply Clever
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Simply Clever

DUBULTĀ KABATA

KOMFORTS
UN IETILPĪ BA
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CEĻOJUMS KOMFORTA KLASĒ
Labākie tehnoloģiju uzlabojumi ir tie, kas atvieglo jūsu dzīvi, jums to pat nepamanot. Mēs ievērojām šo
moto, izstrādājot jauno FABIA. Viss, sākot no mazākajām dizaina detaļām līdz praktiskajām funkcijām,
ir izstrādāts tā, lai padarītu jūsu ceļojumu patiesi ērtu.

KESSY
Jūs ātri pieradīsit pie
KESSY (bez atslēgas
atslēgšanas,
iedarbināšanas un
aizslēgšanas sistēma)
ērtībām, kas ļauj
aizslēgt/atslēgt auto
un iedarbināt dzinēju,
neizmantojot atslēgu.

Komforts un ietilpība

PIELOKĀMI
SPOGUĻI
Automātiski pielokāmie
ārējie sānu spoguļi
pielokās, kad
automašīna ir aizslēgta.
Tas pasargā spoguļus
no bojājumiem, it īpaši,
novietojot automašīnu
šaurā vietā, un jums ir
arī vizuāls
apstiprinājums, ka esat
aizslēdzis automašīnu.
Vadītāja sānu spogulim
ir arī aptumšošanās
funkcija, kas novērš
atspīdumu no
automašīnas aiz jums.
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APSILDĀMS VĒJSTIKLS

Kad vadītājs jūtas ērti, tad braukšana ir drošāka. Tāpēc jaunās FABIA aprīkojuma klāstā ir apsildāma stūre. Sildīšanas funkciju var vadīt,
izmantojot pogu uz stūres vai izklaides sistēmu. Izvēlieties sev piemērotu apsildes līmeni un izbaudiet komfortablu braucienu.

Izmantojot šo parocīgo funkciju, jums vairs nekad nebūs jākasa ledus no vējstikla. Un to var izmantot
ne tikai ziemā. Vējstikla apsilde, ko kontrolē izklaides sistēma, ātri notīrīs sarmu vai kondensātu.

Komforts un ietilpība
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Komforts un ietilpība

APSILDĀMA STŪRE
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Komforts un ietilpība

PHONE BOX UN USB
Tālruņa kaste, kas piemērota arī ierīcēm ar liela izmēra ekrāniem, pastiprina
signālu jūsu mobilajam tālrunim un braukšanas laikā uzlādē ierīci bezvadu
režīmā. Divas USB-C pieslēgvietas, kas atrodas virs tālruņa kastes, ļauj
viegli pievienot un sapārot ārējās ierīces ar izklaides sistēmu.

JUMBO BOX UN DZĒRIENU TURĒTĀJI
Droši glabājiet visas mazās elektroniskās ierīces Jumbo
Box zem priekšējā roku balsta. Šeit varat atrast arī 12 V
kontaktligzdu. Viduskonsolē ir arī glāžu turētāji ar Easy
Open funkciju jūsu dzērieniem.
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Komforts un ietilpība

AIZMUGURĒJAIS ROKU BALSTS
Kad aizmugurē vidējais sēdeklis nav aizņemts, var
nolocīt roku balstu ar dzērienu turētājiem.

VENTILĀCIJAS ATVERES UN USB AIZMUGURĒ
Ventilācijas atveres, kas atrodas priekšējā roku balsta aizmugurē,
ļauj aizmugurē sēdošajiem pasažieriem viegli pielāgot gaisa
plūsmu. Šeit var atrast arī divas USB-C pieslēgvietas, kas
nodrošina mobilo tālruņu uzlādi.
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Komforts un ietilpība

LED LASĪŠANAS GAISMAS
Pateicoties LED tehnoloģijai, aizmugurē sēdošie pasažieri var izmantot šīs jaudīgās
lampas, netraucējot vadītājam. Turklāt vadītājs var ieslēgt aizmugurējās lampas
tieši no vadītāja sēdekļa (nav parādīts). Salona LED lasīšanas gaismas priekšā un
aizmugurē ir iekļautas LED vides apgaismojuma paketē.

PANORĀMAS SKATS
Izbaudiet brīvības sajūtu un plašumu virs galvas ar
panorāmas jumtu, kas izgatavots no īpaša tonēta stikla un
garantē visaugstāko drošību, kā arī termisko komfortu.

50

MĀJA VISAM

Komforts un ietilpība

Vienmēr ir labāk, ja lietas ir sakārtotas. Neatkarīgi no tā, vai tas ir jūsu mājā vai
automašīnā. To var viegli panākt jaunajā FABIA. Pateicoties lielajai bagāžas ietilpībai un
daudzām vienkārši gudrajām detaļām, viss paliks īstajā vietā.

TĪKLU SISTĒMA
Komplekts, ieskaitot trīs
tīklus, droši novērsīs jūsu
lietu pārvietošanos. Turklāt
jūs skaidri redzēsit, kur visu
ievietojat.

MULTIFUNKCIONĀLĀ
KABATA
Gudri izmantojiet bagāžniekā
pieejamo vietu. Tam lieti
noderēs daudzfunkcionāla
kabata, kas paredzēta
apģērbu un garu, vieglu
priekšmetu glabāšanai.
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IETILPĪBA
Jaunās FABIA
bagāžas
nodalījumu ar 380
litru pamata
tilpumu var
palielināt līdz 1 190
litriem, nolaižot
aizmugurējos
sēdekļus.

Komforts un ietilpība

ELASTĪGAIS
NODALĪJUMS
Elastīgais nodalījums, kas
nostiprināts sānu paneļu
rievās, ir ideāli piemērots
ziedu, mazu rotaļlietu
pārnēsāšanai, iepirkšanās
u.c. Jūs vienmēr varat
pielāgot nodalījuma izmēru
atbilstoši savām
vajadzībām. Kad to nelieto,
to var vienkārši salocīt.

DROŠĪBA
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ADAPTĪVĀ KRUĪZKONTROLE

ADAPTĪVAIS JOSLU ASISTENTS

Izmantojot radara iekārtu radiatora restē, papildus savai pamata kruīza
kontroles funkcijai šī palīgsistēma, kas darbojas līdz pat 210 km/h ātrumam,
saglabā drošu distanci no priekšā braucošajiem transportlīdzekļiem.

Sistēma spēj noturēt automašīnu pareizās joslas vidū un brīdināt
vadītāju par novirzēm. Tā var arī pārņemt kontroli pār automašīnu,
pat ceļu remontdarbu vietās.

Drošība

Drošība

CEĻOJUMA
ASISTENTS

Ceļojuma asistenta sistēma apvieno adaptīvās kruīza kontroles (tostarp Priekšējā asistenta)
un Adaptīvā joslas asistenta funkcijas. Lai nodrošinātu maksimālu drošību, vadītājam pastāvīgi
jāuzrauga sistēma. Tāpēc kapacitatīvā stūre nosaka vadītāja taktilitāti, nodrošinot sistēmai
interaktīvu saskarni. Ja vadītājs ir novērsies no braukšanas, to nosaka kapacitatīvā stūre.
Ceļojuma asistenta sistēma tiek piedāvāta tikai kombinācijā ar Virtuālo kokpitu.
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PAPILDUS EKSPERTI
UZ BORTA

Uz ceļa var sastapt dažādas lietas. Lai nodrošinātu, ka
automašīna ir gatava atrisināt visas situācijas, kas var
rasties ceļā, ir pieejami papildu asistenti ar vairākām
funkcijām, kas ir gatavas palīdzēt vai pat aizstāt vadītāju.

SĀNU ASISTENTS
Izmantojot radara sensorus
aizmugurējā buferī, Sānu
asistents (kas var pamanīt
citus transportlīdzekļus un
grūtāk saskatāmus objektus,
piemēram, velosipēdistus līdz
70 m attālumā) uzrauga zonas
aiz un blakus jūsu
automašīnai. Pamatojoties uz
apkārtējo transportlīdzekļu
attālumu un ātrumu, tā izlemj,
vai brīdināt vadītāju.

Drošība

PRIEKŠĒJAIS ASISTENTS
Priekšējais asistents, kas izmanto radaru priekšējā restē, ir paredzēts, lai uzraudzītu attālumu no priekšā
braucošā transportlīdzekļa, kā arī veiktu avārijas bremzēšanas funkciju. Šī sistēma ietver arī prognozējošo
gājēju aizsardzību, kas brīdina vadītāju, izmantojot audio/vizuālo signālu, kā arī vieglu bremžu triecienu.

Izmantojot Sānu asistenta
sensorus aizmugurējā buferī,
Brīdinājums par satiksmi aiz
automašīnas palīdz droši
izbraukt atpakaļgaitā no
stāvvietas sliktas
redzamības laikā. Tas var pat
automātiski iedarbināt
bremzes, ja konstatē
nenovēršamas briesmas.

Drošība

BRĪDINĀJUMS PAR
SATIKSMI AIZ
AUTOMAŠĪNAS
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PARKOŠANĀS ASISTENTS

Automašīnas novietošana stāvvietā ir vienkāršāka un drošāka ar
priekšējā un aizmugurējā buferī iebūvētajiem parkošanās sensoriem,
kas kontrolē automašīnas attālumu līdz jebkādiem šķēršļiem.

Samaziniet apgrūtinājumus, novietojot automašīnu šaurās vietās, izmantojot
Parkošanās asistentu. Tā automātiski izvēlas un novieto automašīnu atbilstošā
stāvvietā paralēli vai perpendikulāri novietotu transportlīdzekļu rindā.

Drošība
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Drošība

PARKOŠANĀS DISTANCES KONTROLE
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ATKĀRTOTAS
SADURSMES
NOVĒRŠANAS
BREMZĒŠANA
Avārijas gadījumā
Atkārtotas sadursmes
novēršanas bremzēšana
sāk bremzēt, lai novērstu
turpmāku nekontrolētu
transportlīdzekļa kustību,
tādējādi samazinot
turpmāku sadursmju
iespējamību.

Drošība

GAISMU ASISTENTS
Papildus automātiskai tālo gaismu pārslēgšanai Gaismu asistents ietver arī lietus sensoru, automātiski
aptumšojošu atpakaļskata spoguli un funkcijas Tuneļa gaismas, Coming Home un Leaving Home.

Sistēma izmanto
atpakaļskata spogulī
iebūvēto kameru, lai
skenētu ceļa zīmes priekšā
esošajā ceļa posmā un
informētu vadītāju par ceļa
zīmēm. Sistēma spēj
identificēt zīmes gan
kreisajā, gan labajā ceļa
pusē, kā arī virs ceļa. Turklāt
tā spēj identificēt arī
dažādas satiksmes zīmes
(elektroniskos informācijas
paneļus).

Drošība

CEĻAZĪMJU
ATPAZĪŠANA
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NOTIEK
DROŠI
Ārkārtas situācijās, kad vadītājs nevar
aktīvi ietekmēt iznākumu, situāciju
pārņem automašīnas pasīvie drošības
elementi, piemēram, drošības spilveni.
Jūs varat savu automašīnu aprīkot ar
līdz pat deviņiem spilveniem.

PRIEKŠĒJIE UN AIZMUGURĒJIE SĀNU DROŠĪBAS SPILVENI

VADĪTĀJA UN BLAKUSSĒDĒTĀJA DROŠĪBAS SPILVENI

GALVAS DROŠĪBAS SPILVENI

CEĻGALU DROŠĪBAS SPILVENS

Kamēr vadītāja gaisa spilvens ir ievietots stūres ratā, blakussēdētāja
drošības spilvens atrodas priekšējā panelī. Ja nepieciešams, to var
deaktivizēt, ja blakussēdētāja sēdeklī ir uzstādīts bērnu sēdeklītis.

Pēc aktivizēšanas galvas drošības spilveni
veido sienu, kas aizsargā priekšā un
aizmugurē sēdošos pret galvas traumām.

Šis drošības spilvens, kas atrodas zem stūres
statņa, aizsargā vadītāja ceļgalus un apakšstilbus.

Drošība

Drošība

Šie četri drošības spilveni aizsargā vadītāja un blakussēdētāja galvu un krūtis, ja
rodas trieciens no sāniem.

VEIKTSPĒJA
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VAIRĀK JAUDAS
JUMS

Veiktspēja

SPORTA STŪRE / BRAUKŠANAS REŽĪMA IZVĒLE
Jūsu braukšanas prieku var vēl vairāk uzlabot multifunkciju 3 spieķu
sporta stūre ar perforētu ādu. Ja automašīna ir aprīkota ar braukšanas
režīma izvēli, dinamisko braukšanas stilu var papildināt ar Sporta režīmu
no Braukšanas režīma izvēles, kas piedāvā arī Normālo, Eko un
Individuālo režīmu.

Tā kā mēs aprīkojām šo automašīnu ar jauniem, jaudīgākiem
dzinējiem, jaunā FABIA no veiklās pilsētas pavadones ir kļuvusi par
uzticamu partneri, kura var viegli aizvest jūs garākos ceļojumos.

DZINĒJI
Mūsu piedāvājumā ir benzīna dzinēji ar MPI, kā arī TSI tehnoloģiju. MPI versijām ir 48 kW vai
59 kW jauda, savukārt TSI dzinēji piedāvā 70 kW, 81 kW un 110 kW jaudu. 110 kW dzinējam ir
četri cilindri, un tas ir aprīkots ar ACT (Active Cylinder Timing) funkciju. Pie zemām dzinēja
slodzēm ACT atvieno divus vidējos cilindrus, lai samazinātu degvielas patēriņu, un jūsu
jau tā ekonomiskais brauciens kļūstu vēl efektīvāks.
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FIRST
EDITION

First Edition

FABIA ir bijusi lieliska pavadone daudzām paaudzēm.
Tāpēc mēs nācām klajā ar ŠKODA FABIA FIRST
EDITION, kas godina tās tradīcijas. Šī automašīna
iemieso stilīgu pilsētas auto: tā ir praktiska, droša,
ērta un stilīga. Izcelieties ar unikālajām virsbūves
krāsām, 17" vieglmetāla diskiem un First Edition
emblēmu uz priekšējiem spārniem. Personalizējiet
savus pirmos iespaidus un izvēlieties kādu no divām
pārsteidzošajām metāliskajām krāsām: oranžu vai
baltu. Un, protams, izbaudiet komfortablo salonu, kas
lepojas ar augstākās kvalitātes materiāliem un
tehnoloģijām.
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First Edition

STILS UN FUNKCIONALITĀTE
Automašīnas dizains kombinē unikālus dekoratīvos elementus ar perfektu funkcionalitāti. Stilīgo izskatu uzlabo 17" Procyon
melnas metālikas slīpētie vieglmetāla diski ar melnām Aero uzlikām. Un top LED priekšējie lukturi un pilnie LED aizmugurējie
lukturi nepārprotami atbilst “redzi un esi redzams” prasībai, palielinot jūsu pašpārliecību pie stūres.

FIRST EDITION
SALONA DIZAINS
Interjerā dominē kapara krāsas tonis, kas lieliski iemieso mūsdienu
pilsētas auto raksturu. Papildus dekoram pat polsterējums un
paneļu šuves ir kapara krāsā. Salonā varat izbaudīt arī augstākās
tehniskās iespējas, tostarp Virtuālo kokpitu un jaunās paaudzes
Bolero 8" izklaides sistēmu, kas ir iekļauts First Edition
standartaprīkojumā.

PERSONALIZĀCIJA
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Personalizācija

ACTIVE

ACTIVE MELNS SALONS
Melna priekšējā paneļa lejasdaļa
Glancēti melns dekors r
Auduma apdare

Active standarta aprīkojumā ietilpst hromēts radiatora restes ietvars, sānu spoguļi un durvju
rokturi melnā krāsā, tonēti stikli, LED priekšējie lukturi (pamata versija), ieskaitot LED
dienas gaitas gaismas, viduskonsole ar 12 V kontaktligzdu un dzērienu turētāju, elektriski
vadāmi priekšējie stikli, centrālā atslēga ar tālvadības pulti un vēl vairāk.
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AMBITION

AMBITION MELNS/MELNS SALONS
Melna priekšējā paneļa lejasdaļa
Anodēts Cross dekors
Auduma apdare

Ambition standarta aprīkojumā ietilpst elektriski regulējami un apsildāmi sānu
spoguļi un durvju rokturi virsbūves krāsā, hroma/sudraba pakete ar
dekoratīviem salona elementiem, lietussargs vadītāja durvīs, saulesbriļļu
nodalījums, vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana un vēl vairāk. Ambition ir
pieejamas trīs salona versijas.
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AMBITION

AMBITION MELNS/PELĒKS SALONS
Auduma priekšējā paneļa lejasdaļa
Pelēks metālikas dekors
Auduma apdare
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AMBITION
DYNAMIC

AMBITION DYNAMIC SALONS
Suedia priekšējā paneļa lejasdaļa ar šuvēm
Pelēks, metālisks dekors
Suedia /auduma apdare, melni griesti

Dynamic pakotnē ietilpst priekšējie sporta sēdekļi, 3 spieķu multifunkciju
sporta stūre, vieglmetāla sporta pedāļu uzlikas, vadītāja un blakussēdētāja
sēdekļu augstuma regulēšana un vēl vairāk.
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STYLE

STYLE MELNS/PELĒKS SALONS
Auduma priekšējā paneļa lejasdaļa ar šuvēm
Pelēks, metālisks dekors
Auduma apdare

Style standarta aprīkojumā ietilpst hromēti sānu stiklu ietvari (apakšējie stieņi), miglas lukturi, mazā
ādas pakete (ietver: stūri, pārnesumkārbas sviru un rokas bremzes rokturi), LED vides apgaismojuma
pakete, Swing radio, divas USB-C pieslēgvietas, KESSY GO (bezatslēgas starta sistēma), Easy Light
Assist (automātiska gaismu pārslēgšana, Coming/Leaving home), gaisa kondicionētājs, vadītāja un
blakussēdētāja sēdekļu augstuma regulēšana un vēl vairāk. Style ir pieejamas trīs salona versijas.
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STYLE

STYLE MELNS/KAPARA SALONS
Auduma priekšējā paneļa lejasdaļa ar kapara šuvēm
Kapara, metālisks dekors
Auduma apdare
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STYLE
DYNAMIC

STYLE DYNAMIC SALONS
Suedia priekšējā paneļa lejasdaļa ar šuvēm
Pelēks, metālisks dekors
Suedia/auduma apdare, melni griesti

Dynamic pakotnē ietilpst priekšējie sporta
sēdekļi, 3 spieķu multifunkciju sporta stūre,
vieglmetāla sporta pedāļu uzlikas un vēl vairāk.
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APDARE

Ambition Melns (audums)

Ambition/Style Dynamic Melns
(Suedia/audums), priekšējie sporta sēdekļi

Style Melns (audums)

Style Kapars (audums)

Personalizācija

Personalizācija

Active Melns (audums)

MAGIC BLACK METĀLIKA

RACE BLUE METĀLIKA

VELVET RED METĀLIKA

Personalizācija
BRILLIANT SILVER METĀLIKA

GRAPHITE GREY METĀLIKA

ENERGY BLUE UNI

MOON WHITE METĀLIKA

PHOENIX ORANGE METĀLIKA

CANDY WHITE UNI

Personalizācija

KRĀSAS
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18" LIBRA glancēti melni, slīpēti vieglmetāla diski

17" PROCYON melni metāliski
vieglmetāla diski ar melnām Aero uzlikām

17" PROCYON pelēki metāliski
vieglmetāla diski ar melnām Aero uzlikām

17" PROCYON sudraba vieglmetāla
diski ar melnām Aero uzlikām

16" PROXIMA melni metāliski
vieglmetāla diski ar melnām Aero uzlikām

16" PROXIMA pelēki metāliski
vieglmetāla diski ar melnām Aero uzlikām

16" PROXIMA sudraba vieglmetāla
diski ar melnām Aero uzlikām

15" ROTARE melni metālikas
vieglmetāla diski

15" ROTARE sudraba vieglmetāla diski

15" tērauda diski ar CALISTO uzlikām

14" tērauda diski ar FLAIR uzlikām

Personalizācija

RITEŅI

AKSESUĀRI
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Aksesuāri

PADARI SAVU FABIA
PAR SAVU FABIA

PRIEKŠĒJĀ UN AIZMUGURĒJĀ BUFERA HROMĒTĀS LĪSTES
Hromētas līstes priekšējam un aizmugurējam buferim ar svaigu un pievilcīgu
izskatu piešķir automašīnai izteiktu greznību.

Aksesuāri nav tikai modes lieta. Izmantojot ŠKODA oriģinālos
aksesuārus, jūs varat pārveidot savu automašīnu, palielinot tās
praktiskumu, drošību un mērķi, un padarīt to daudz
piemērotāku jūsu īpašajām vajadzībām.
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DEKORATĪVI DURVJU
SLIEKŠŅI NO NERŪSĒJOŠĀ
TĒRAUDA
Nerūsējošā tērauda durvju sliekšņi ar
FABIA uzrakstu, kas lieliski kopē
automašīnas kontūras, ir oriģināls
elements ar estētiskām un
praktiskām funkcijām.

DEKORATĪVIE DURVJU SLIEKŠŅI AR NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA IELAIDUMIEM
Durvju sliekšņi ar nerūsējošā tērauda ielaidumiem ir aksesuārs, ko var izmantot, lai uzlabotu jūsu
automašīnas estētiku. Tie arī aizsargā krāsu uz durvju sliekšņiem no netīrumiem.

Šīs uzlīmes var lietot, lai uzlabotu jūsu
automašīnas vizuālo izskatu. Tās arī
aizsargā krāsu uz priekšējo durvju
sliekšņiem no netīrumiem.

Aksesuāri

Aksesuāri

3D DEKORATĪVĀS DURVJU
SLIEKŠŅU UZLĪMES
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VIEDAIS TURĒTĀJS – ĀĶIS
Somām un mugursomām nav
jāatrodas uz aizmugurējiem
sēdekļiem. Pakariet tās uz viedā
turētāja āķa, kas piestiprināts pie
priekšējiem galvas balstiem.

VIEDAIS TURĒTĀJS - VIEDIERĪČU TURĒTĀJS
Ārējo ierīču turētājs uzstādīšanai uz priekšējo sēdekļu galvas balstiem, ko
noteikti novērtēs aizmugurējo sēdekļu pasažieri.

Drēbju pakaramais, ko var
piestiprināt pie priekšējo sēdekļu
galvas balstiem, ir ārkārtīgi praktisks
aksesuārs, īpaši tiem, kas uz darbu
dodas uzvalkā.

Aksesuāri

Aksesuāri

VIEDAIS TURĒTĀJS –
PAKARAMAIS
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Stilīga atkritumu tvertne, kas lieliski piemērota ŠKODA, ir elegants risinājums
atkritumu savākšanai automašīnā. Tā ir viegli un vienkārši lietojama. Vāks
nodrošina, ka visas smakas paliek tvertnes iekšpusē kopā ar jūsu atkritumiem.

KĀJU BALSTS “LOUNGE STEP” MELNS 2GAB

Šis piederums, kas ir praktisks papildinājums aizmugurējiem visiem laikapstākļiem
paredzētajiem paklājiņiem, aizsargā centrālā tuneļa virsmu no aizmugurējo
pasažieru apavu netīrumiem.

Kāju balsts palīdz aizsargāt grīdu, vienlaikus samazinot troksni salonā.
Viegli izņemams, tīrāms un atkārtoti lietojams.

PRESTIGE TEKSTILA PAKLĀJIŅI –
DUBULTS NUBUKS
Tie estētiski papildina mūsdienīgo interjera dizainu
un iezīmē kāju zonas kontūras.

STANDARD TEKSTILA PAKLĀJIŅI

PAKLĀJIŅI VISIEM LAIKAPSTĀKĻIEM

Paklājiņi ar neslīdošu virsmu savāc netīrumus un arī
mitrumu. Šie paklājiņi samazina troksni automašīnas
salonā, padarot braukšanu vēl komfortablāku.

Pateicoties praktiski viedajam dizainam un
materiālam, tie lieliski aizsargā grīdu no dubļiem,
netīrumiem un ūdens.

Aksesuāri
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ATKRITUMU TVERTNE DURVJU APDAREI

VISU LAIKAPSTĀKĻU PAKLĀJS TUNELIM

110
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ABPUSĒJS BAGĀŽAS NODALĪJUMA PAKLĀJS
Šis klasiskais daudzfunkcionālā aksesuāra piemērs palīdz uzturēt
bagāžas nodalījumu tīru un novērš pārvadājamo priekšmetu un
bagāžas slīdēšanu.

TĪKLU SISTĒMA - PELĒKA
Trīs tīklu komplekts ir praktisks un pievilcīgs aksesuārs. Tie
nostiprina transportējamos priekšmetus, neļaujot tiem
slīdēt apkārt, kamēr automašīna manevrē.
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Ja bieži vadājat līdzi lietas, kas var nosmērēt
bagāžas nodalījumu, plastmasas bagāžnieka
paliktnis, ko var viegli izņemt un nomazgāt, ir
ideāls risinājums. Paliktni var aprīkot ar
alumīnija starpsienu, ko var papildināt ar
pārbīdāmu sadalošo elementu, kas ļauj sadalīt
telpu atbilstoši jūsu vajadzībām.

Aksesuāri

ELASTĪGAIS NODALĪJUMS
Elastīgais nodalījums ir īpaši parocīgs dažādu
sīku, tostarp obligātā drošības aprīkojuma,
pārvadāšanai. Nodalījums ir fiksēts, bet tajā
pašā laikā elastīgs, tāpēc to ir ļoti viegli lietot.
Kad to nelieto, to var vienkārši salocīt.

BAGĀŽNIEKA SLIEKŠŅA
AIZSARGPLĒVE
Jūs varat aizsargāt sava aizmugurējā
bufera malu ar gudru caurspīdīgas
plēves sloksni, kas izgatavota no
augstas kvalitātes poliuretāna. Šis PU
materiāls ir ļoti izturīgs pret
skrāpējumiem vai plīsumiem, tādējādi
novēršot bagāžnieka sliekšņa un
bufera mehāniskus bojājumus,
iekraujot vai izkraujot transportējamos
priekšmetus.

BAGĀŽNIEKA SLIEKŠŅA
AIZSARGPAKLĀJS AR
BRĪDINĀJUMA ELEMENTIEM
Šis produkts nodrošina optimālu aizsardzību
aizmugurējam buferim, kā arī bagāžnieka
slieksnim. Tajā pašā laikā trīsstūra formas
svītras uzlabo jūsu automašīnas redzamību.
To var izmantot arī ārkārtas situācijās.

Aksesuāri

BAGĀŽAS PALIKTNIS AR
ALUMĪNIJA STARPSIENU UN
SADALOŠO ELEMENTU
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Šis saulessargs panorāmas stikla
jumtam ir noderīgs aksesuārs visu
gadu. Tomēr to īpaši novērtēsiet
vasaras mēnešos, kad tas palīdzēs
aizsargāt automašīnas salonu no
karstuma.

Aksesuāri

TĪKLS ZEM BAGĀŽAS
NODALĪJUMA PĀRSEGA
Zem bagāžas nodalījuma pārsega
nostiprinātais tīkls nodrošina papildu vietu
vieglu priekšmetu glabāšanai, kas tiek
pārvadāti atsevišķi no pārējās bagāžas.
Tajā arī labi var uzglabāt panorāmas jumta
saulessargu.

BĒRNU SPOGULĪTIS
Izmantojot bērnu spogulīti, jūs vienmēr
redzēsiet to, ko jūsu bērni dara aizmugurējos
sēdekļos. Tajā pašā laikā bērnus nomierinās
vizuālais kontakts ar jums. Bērnu spogulis ļauj
ar ātru skatienu uzmanīt bērnus, vienlaikus
saglabājot pilnu uzmanību auto vadīšanai.

BĒRNU SĒDEKLĪŠI
Katrs ŠKODA oriģinālo aksesuāru
bērnu sēdeklīša modelis ir izgājis virkni
stingru testu. Mūsu plašajā klāstā
atradīsiet sēdekļus, kas paredzēti
bērniem līdz 36 kg.

Aksesuāri

SAULESSARGS
PANORĀMAS JUMTAM
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JUMTA KASTE – 400 LITRI
Izbaudiet lielāku ietilpību un vieglāku iekraušanu ar ŠKODA jumta kasti, kas ļauj pārvadāt līdz pat 6 slēpju pārus vai 5 sniegadēļus, kā arī lielgabarīta
bagāžu, ratiņus utt., kas neietilpst automašīnas piekrautajā bagāžniekā. Šai slēdzamajai jumta kastei ir uzlabota aerodinamiskā forma un UV
aizsardzība, kas nodrošina, ka jūsu kaste vienmēr izskatīsies kā jauna. Tā ir pieejama melnā vai sudraba krāsā.

Priekšējie un aizmugurējie
dubļusargi aizsargā
automašīnas virsbūves
apakšdaļu no netīrumiem un
bojājumiem, ko rada akmentiņi
un citi netīrumi. Dubļusargi ir
īpaši noderīgi ziemā, kad uz
ceļiem kaisītā kodīgā sāls
parasti pielīp pie dubļusargiem,
nevis transportlīdzekļa
virsbūves.

Aksesuāri

PRIEKŠĒJIE UN
AIZMUGURĒJIE
DUBĻUSARGI
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VELOSIPĒDU TURĒTĀJS
SAKABES ĀĶIM

Aksesuāri

SLĒDZAMS VELOSIPĒDA
TURĒTĀJS
Jūs varat droši piestiprināt slēdzamo
velosipēdu turētāju ar alumīnija
profilu uz bagāžnieka šķērsstieņiem.

SLĒDZAMS SLĒPJU VAI SNIEGADĒĻU TURĒTĀJS - IZBĪDĀMS
Jaunais izbīdāmais, slēdzamais turētājs, kas izturējis stingros ŠKODA slodzes un drošības testus, ir vienkāršs
risinājums slēpju vai sniegadēļu pārvadāšanai uz automašīnas jumta. Tajā var pārvadāt 4 pārus slēpju vai 2 sniegadēļus.

Aksesuāri

Turētājs ir ārkārtīgi izturīgs, viegli
uzstādāms un ērti lietojams - vienkārši
paceliet velosipēdu nedaudz uz augšu, lai
to nostiprinātu vietā. Tas darbojas ar visu
veidu sakabes āķiem un ir pieejams 2 un 3
velosipēdu versijās.
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18" LIBRA sudraba metālikas
vieglmetāla diski, slīpēti
7J×18" ET51, 215/40 R18

17" RIEGEL melnas metālikas
vieglmetāla diski, slīpēti
7J×17" ET51, 215/45 R17

17" RIEGEL melnas/sarkanas
metālikas vieglmetāla diski
7J×17" ET51, 215/45 R17

17" RIEGEL sudraba metālikas
vieglmetāla diski
7J×17" ET51, 215/45 R17

17" PROCYON antracīta metālikas
vieglmetāla diski, slīpēti
7J×17" ET51, 215/45 R17

17" PROCYON melnas/sarkanas
metālikas vieglmetāla diski
7J×17" ET51, 215/45 R17

16" PROXIMA melnas metālikas
vieglmetāla diski, slīpēti
6J×16" ET45, 195/55 R16

16" PROXIMA antracīta metālikas
vieglmetāla diski, slīpēti
6J×16" ET45, 195/55 R16

16" URSUS melnas metālikas
vieglmetāla diski, slīpēti
6J×16" ET45, 195/55 R16

16" URSUS sudraba metālikas
vieglmetāla diski
6J×16" ET45, 195/55 R16

16" CANIS melnas metālikas
vieglmetāla diski
6J×16" ET45, 195/55 R16

16" CANIS sudraba metālikas
vieglmetāla diski
6J×16" ET45, 195/55 R16

15" HADAR melnas metālikas
vieglmetāla diski
5.5J×15" ET40, 185/65 R15

15" HADAR sudraba metālikas
vieglmetāla diski
5.5J×15" ET40, 185/65 R15

Aksesuāri
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Aksesuāri

RITEŅI
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RITEŅU KOPŠANAS
UN STILA PAKETE

Automašīnas riteņi ir kā kurpes. Neatkarīgi no tā, vai jūsu ŠKODA
automašīnai ir stilīgi, sportiski vai tīri praktiski “apavi”, mūsu RITEŅU
KOPŠANAS UN STILA PAKETE (riteņu pārsegi, ventiļu vāciņi, drošības
skrūves) piedāvā vairākus produktus, kas padarīs jūsu riteņus vēl
pievilcīgākus un unikālākus!

DEKORATĪVIE
VENTIĻU VĀCIŅI
Ar riteņu ventiļu
vāciņiem, kurus rotā
ŠKODA logo vai
ŠKODA Motorsport
zaļā emblēma, jūsu
automašīna
izskatīsies stilīgi līdz
sīkākajai detaļai.

DROŠĪBAS
SKRŪVES

APVALKI VISAM
RITEŅU
KOMPLEKTAM
Šis augstas kvalitātes
poliestera riteņu
pārsegu komplekts
nodrošina vieglu riteņu
uzglabāšanu un
transportēšanu.

Bloķējošās riteņu
skrūves, kas tiek
piegādātas kopā ar
īpašu adapteri,
nodrošina jūsu
automašīnai lielāku
aizsardzību pret riteņu
zādzības
mēģinājumiem.

Mūsu piedāvājumā
ir dekoratīvi skrūvju
vāciņi riteņiem ar
vai bez riteņu
drošības skrūvēm.

SNIEGA ĶĒDES
15"/16" RITEŅIEM

Aksesuāri

Aksesuāri

SKRŪVJU
VĀCIŅI
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1.0 MPI/48 kW

1.0 MPI/59 kW

1.0 TSI/70 kW

1.0 TSI/81 kW

1.5 TSI/110 kW

Benzīna dzinējs

Benzīna dzinējs

Turbo benzīna dzinējs

Turbo benzīna dzinējs

Turbo benzīna dzinējs

Cilindri/Tilpums (cm3)

3/999

3/999

3/999

3/999

4/1 ,498

Maks. veiktspēja/Apgriezieni (kW/apgr./min.)

48/5 300

59/6 300

70/5 000–5 500

81/ 5 500

11 0/5 000–6 000

Maks. griezes moments/Apgriezieni (Nm/apgr./min.)

93/3 000 –3 75 0

93/3 700–3 900

17 5/1 600–3 500

200/2 000–3 000

250/1 500–3 500

Emisijas norma

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Degviela

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Maksimālais ātrums (km/h)

17 2

1 79

1 93

205

225

Paātrinājums 0-100 km/h (s)
Degvielas patēriņš WLTP* (l/1 00 km)
– kombinēts
CO2 izmeši WLTP* (g/km)
– kombinēts

15,9

1 5,5

1 0,6

1 0,0 (9,9)

8,0

5,0–5,5

5,0–5,5

5,0–5,6

5,0–5,7 (5,5–6,1 )

5,6 –6,1

1 525
5
1 954

976

10

1 459
9

32

DZINĒJS

380 l
751

VEIKTSPĒJA

11 3,3–1 24,2

113,3–1 27, 3

112,8–1 28,4 (123,9–1 37,8)

127,2 –1 37,5

Piedziņa

Priekšējo riteņu piedziņa

Priekšējo riteņu piedziņa

Priekšējo riteņu piedziņa

Priekšējo riteņu piedziņa

Transmisija

Manuālā 5 pakāpju

Manuālā 5 pakāpju

Manuālā 5 pakāpju

Priekšējo riteņu piedziņa
Manuālā 6 pakāpju
(Automātiskā 7 pakāpju DSG)

Pašmasa – standarta versijā ar 75 kg vadītāju (kg)**

1 11 6–1 266

1 1 1 6–1 269

1 1 42–1 294

1 1 65–1 31 7 (1 1 87–1 339)

1 220–1 364

Kravnesība – t.sk. vadītājs un papildu aprīkojums (kg)

404–522

404–528

405–528

405–528 (405–528)

420–525

Pilnā masa (kg)**

1 509–1 609

1 509–1 609

1 538–1 660

1 561 –1 680 (1 583–1 709)

1 670–1 720

Piekabes masa bez bremzēm (maks. kg)

550–560

550–570

570–580

580–590 (590–600)

61 0–620

Piekabes masa ar bremzēm – 12% (maks. kg)

800

800

1 000

1 1 00

1 200

14.1°

17.5°

112,9 –1 24,5

809

735

25
564
64
4 108

TRANSMISIJA

Automātiskā 7 pakāpju DSG

Priekšējās bremzes

Ventilējami diski un viena cilindra
peldoša skava

Tips

5-vietas, 5-durvis, 2-nodalījumi

Aizmugurējās bremzes

Trumuļu bremzes; 1.5 TSI: disku bremzes

Apgriešanās diametrs (m)

1 0,7

Klīrenss (mm)

1 38

Šasija

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

Priekšējā ass

McPherson balstiekārta ar trijstūra apakšējām
saitēm un vērpes stabilizatoru

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējām atzveltnēm – paceltām/nolaistām 380/1 1 90

1 509

Aizmugurējā ass

Saliktā savienojuma kloķa ass

Degvielas tvertnes ietilpība (l)

1 780

* Pasaules harmonizētā vieglo automašīnu novērtēšanas procedūra.
** Atbilstoši aprīkojumam.
( ) Attiecas uz automašīnām ar automātiskajām pārnesumkārbām.

40

Tehniskās specifikācijas

Tehniskās specifikācijas

Virsbūve

1 001

SĪKĀKA SPECIFIKĀCIJA

1 417

1 428

SVARS

PĀRVĒRTIET SVEŠINIEKUS
PAR FANIEM

ATRUNA
Šajā katalogā (brošūrā) sniegtā informācija, attēli un saturs ir paredzēti
tikai ilustratīviem nolūkiem, un tie nav paredzēti kā daļa no līguma,
piedāvājuma vai garantijas. Parādītās automašīnas ir pirmssērijas
modeļi, kas nav precīzs gala produkta attēlojums. Ilustrācijas, funkcijas,
detaļas, krāsas un aprīkojums var atšķirties no faktiskās sērijveida
automašīnas un tā, ko var pasūtīt un piegādāt. Lai iegūtu vairāk
informācijas, lūdzu, sazinieties ar savu ŠKODA dīleri.

MyŠKODA APP
Izbaudiet pilnu automašīnas kontroli.
Lejupielādējiet MyŠKODA App un
piekļūstiet visām nepieciešamajām
funkcijām jebkurā laikā, neatkarīgi no tā,
vai tie ir braukšanas dati, degvielas
atlikums, maršruta plānošana vai pat
vieta, kur pēdējo reizi novietojāt
automašīnu.

JA JUMS PATIKA LAS ĪT PAR TO ―
I EDOMĀJATIES SEVI TAJĀ

11/2021

PIEZVANIET, L AI SARUNĀTU TESTA BRAUCIENU

Jūsu pilnvarotais ŠKODA partneris:

