PIESAISTI UZMANĪBU!
ŠKODA FABIA COMBI

Cena sākot no:
KONFIGURATORS.SKODA.LV

€ 15 400

ŠKODA FABIA COMBI CENAS
Benzīna dzinēji

Jauda kW / Zs

Transmisija

1,0 TSI

70 / 95

5MAN

1,0 TSI

70 / 95

7DSG

Active

Ambition

€ 15 400

€ 17 100
€ 18 600

TSI - benzīna turbo dzinējs ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu
(Turbo Fuel Stratiﬁed Injection)
MAN - manuālā pārnesumkārba
DSG - divsajūgu tiešās pārslēgšanās automātiskā transmisija, ļoti ātra un efektīva
pārnesumu pārslēgšana (Direct -Shift Gearbox)

Jauni Fabia Combi pasūtījumi šobrīd vairs netiek pieņemti, taču Jūs varat apskatīt mūsu noliktavā esošos auto

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas,
nodevas un nodokļi. Cenu lapa ir spēkā no 2021. gada 1. novembra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Kontaktinformācija:
Rīga - Green Motors SIA, + 371 67 115 600, info@greenmotors.lv, www.greenmotors.lv
Rīga – Verte Auto SIA, +371 67 30 40 50, info@verteauto.lv, www.verteauto.lv
Valmiera - Mūsu Auto Valmiera SIA, + 371 64 220 777, info-valmiera@mmg.lv, www.musuautovalmiera.skoda.lv
Liepāja – Skandi Motors, ﬁliāle Liepāja, + 371 63 483 600, skoda.liepaja@skandimotors.lv, www.skodaliepaja.lv
Daugavpils – Auto Welle SIA, +371 65413551, info@autowelle.lv, www.autowelle.skoda.lv

ŠKODA FABIA COMBI APRĪKOJUMS

Energy Blue

€0

€0

Lava Blue 0F0F

Titan Blue 9F9F

MET

€ 400

€ 400

Velvet Red premium

EXC

€ 720

€ 720

ERI

€ 270

€ 270

XTR

€ 720

€ 720

Nemetāliskā virsbūves krāsa:
Candy White
Corrida Red
Steel Grey M3M3
PAINT BOX individuālā krāsa - vairāk nekā 50 krāsu izvēle. Plašāku informāciju jautāt pārdevējam

Sānu spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā
Hromēts radiatora restes ietvars
Hromētas interjera detaļas
Active melna auduma salona apdare
Ambition Grey melna/pelēka auduma salona apdare
Decorative strips "Light Brushed»

5MC

Bez modeļa nosaukuma uz bagāžas nodalījuma vāka

0NM

€0
€0

€0

Diski un riepas

Tērauda diski ar dekoratīvajām uzlikām DENTRO un vasaras riepām 185/60 R15

PJH

Vieglmetāla diski CYGNUS ar vasaras riepām 185/60 R15. Aizstāj standarta diskus

PJD

€ 560

Vieglmetāla diski ALORE ar vasaras riepām 215/45 R16.
Aizstāj standarta diskus. Nav pieejami ar melnu vai baltu jumtu. Pieejami tikai ar PJA

PJQ

€ 1000

€ 440

Pagaidu rezerves ritenis ar tērauda disku, kas apzīmēts ar brīdinājuma un ātruma ierobežojuma plāksnīti
(aizstāj riepu remontkomplektu)

PJA

€ 80

€ 80

Avārijas rezerves ritenis, kas apzīmēts ar brīdinājuma un ātruma ierobežojuma plāksnīti un ir ievērojami
šaurāks par standarta automašīnas riteni (aizstāj riepu remontkomplektu)

PJB

€ 80

€ 80

15’’

16’’

Riepu remontkomplekts - 12V kompresors un bojājuma labošanas putas
Nav pieejams ar rezerves riteņiem - PJA/PJB

Drošība un vadītāja palīgsistēmas

Uzzini vairāk!

Priekšējie drošības spilveni vadītājam un blakussēdētājam ar blakusussēdētāja spilvena atslēgšanas sistēmu
Sānu drošības spilveni priekšā
Galvas drošības spilveni (sānu aizkarveida)
Trīspunktu drošības jostas ar spriegotājiem vadītājam un priekšējam pasažierim
Trīspunktu drošības jostas aizmugurē
Brīdinājums ar skaņas signālu par drošības jostu nepiesprādzēšanu

Augstumā regulējami galvas balsti visiem sēdekļiem
Nav savienojams ar WBZ - sporta sēdekļiem priekšā
ISOFIX stiprinājumi bērnu krēsliem aizmugurējā sēdeklī
ABS bremzes + MSR dzinēja bremzēšanas griezes momenta kontrole
Elektroniskā stabilitātes kontrole ESC ar bremžu pretbloķēšanas sistēmu ABS, dzinēja bremzēšanas kontroli MSR,
pretbuksēšanas sistēmu ASR, hidraulisko bremžu asistentu HBA
Riepu spiediena kontrole
Disku bremzes priekšā
Disku bremzes aizmugurē. Standartā 70kW DSG dzinējam

1KT

€ 90

€ 90

HILL HOLD CONTROL - braukšanas uzsākšanas asistents ar pretripošanas funkciju atpakaļgaitā.
Ar DSG pārnesumkārbu iekļauts standarta komplektācijā

UG1

€ 75

€ 75

FRONT ASSIST - priekšā braucošo automobiļu uzraudzības sistēma ar pilsētas avārijas bremzēšanas funkciju

6K2

Elektroniskais imobilaizers
Halogēna priekšējie lukturi ar LED dienas braukšanas gaismām

PK7

Bi-LED priekšējie lukturi ar LED dienas braukšanas gaismām. Nav savienojams ar PW2

PK9

€ 780

€ 780

LED aizmugures lukturi

8SK

€ 155

€ 155

Priekšējie miglas lukturi

PW1

€ 210

Priekšējie miglas lukturi ar CORNER funkciju. Nav pieejams ar PK9

PW2

€ 320

DRIVER ALERT - vadītāja noguruma kontrole

EM1

Signalizācija ar salona aizsardzības funkciju un pretaizvilkšanas aizsardzību

PDR

€ 110
€ 45

Stūres
Elektromehānisks stūres pastiprinātājs
2 spieķu stūre, regulējama augstumā un dziļumā
2 spieķu āda stūre, ātrumpārslēgs un rokas bremzes svira
PL1

€ 230

PL3

€ 360

2 spieķu multifunkcionāla ādas stūre ar radio un telefona vadību. Pieejams ar WE1/9ZV

Komforts un funkcionalitāte
Augstumā regulējams vadītāja sēdeklis

3L1

Augstumā regulējami priekšējie sēdekļi

3L3

EASY START - dzinēja iedarbināšana/izslēgšana ar START/STOP pogu

PDS

€ 210

KESSY – bez atslēgu sistēma ar kustības sensoru automašīnas atslēgā (sistēma neatver durvis,
ja automašīnas atslēga nav kustināta un pārvietota pirms durvju atvēršanas mēģinājuma)

PDT

€ 395

EASY LIGHT ASSISTANT - automātiska tuvo gaismu ieslēgšanās un COMING/LEAVING HOME funkcija

PR1

RAIN LIGHT ASSISTANT - automātiska tuvo gaismu ieslēgšanās, lietus sensors, atpakaļskata iekšējais spogulis
ar automātisku aptumšošanos, TUNNEL LIGHT un COMING/LEAVING HOME funkcija

PR4

€ 160

LIGHT ASSIST - lietus sensors, atpakaļskata iekšējais spogulis ar automātisku aptumšošanos,
tālo gaismu automātiska ieslēgšanās

PR6

€ 280

€ 40

Elektriskie logu pacēlāji priekšējās durvīs
Elektriskie logu pacēlāji aizmugures durvīs
Elektriski regulējami un apsildāmi ārējie atpakaļskata spoguļi
Kondicionieris

PHE

Klimata kontrole Climatronic ar mitruma sensoru

PHF

Apsildāmi priekšējie sēdekļi
Priekšējais elkoņu balsts ar 2 USB ligzdām

6E7

Maxi-DOT infodisplejs

9S5

Kruīza kontrole

8T2

€ 110

Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju SPEED LIMITER

8T6

€ 150

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - adaptīvā kruīza kontrole ar FRONT ASSIST funkciju
Nav pieejams 1.0MPI dzinēju. Pieejams ar PL3

PLI

€ 390

Aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori

7X1

€ 270

Priekšējie un aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori

7X2

€ 590

€ 590

BLIND SPOT DETECT - aklās zonas uzraudzības asistents ar REAR TRAFFIC ALERT - no stāvvietas atpakaļgaitā
izbraukšanas asistents

7Y8

€ 380

€ 380

€ 165

€ 240

Dubultā bagāžas nodalījuma grīda

PGN

€ 140

€ 140

Priekšējo lukturu mazgāšanas sistēma

8X8

€ 130

€ 130

Apsildāmas logu apskalotāju sprauslas

9T1

Aizmugurējo sēdekļu sadalījums 60/40

3NN

Jumta reliņi melnā krāsā

PG0

Viegli tonēti sānu un aizmugurējais stikls (5%)

PH 1

SUNSET - papildus aizmugurējo sānu stiklu un aizmugurējā stikla tonējums (35%)

PH2

€ 150

€ 150

Sakabes āķa sagatave

1D7

€ 110

€ 110

Slikto ceļu pakotne - pastiprināta piekare. Nav savienojam ar 17" un 18" diskiem

PK 4

€ 180

€ 180

Priekšējais pelnu trauks

PKD

€ 30

€ 30

Bagāžas nodalījumu un salonu atdalošs tīkls, kas integrēts bagāžas pārsega mehānismā.

3CB

€ 110

€ 110

SIMPLY CLEVER pakotne - atkritumu tvertne priekšējās druvīs, stiprināšanas sietu sistēma bagāžas nodalījumā.

PSI

€ 140

€ 140

Briļļu turētājs griestos

Lietussargs zem blakussēdētāja sēdekļa
Novietnes priekšējās un aizmugurējās durvīs

Funkcionālā pakotne - spogulīši vadītāja un priekšējā pasažiera saules sargos, lasīšanas gaismas priekšā un aizmugurē PKV
Active Style pakotne: kruīza kontrole, Bluetooth, ādas apdares stūre, rezerves ritenis

WE 1

Ambition Drive pakotne: vadītāja noguruma brīdinājums, aizmugurējie un priekšējie stāvvietā novietošanas sensori,
SunSet

WE 2

€ 620

Comfort pakotne: SmartLink, aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori, 2 papildus skaļruņi aizmugurē

WSK

€ 380

Comfort II pakotne: atpakaļskata kamera, SmartLink, 2 papildus skaļruņi aizmugurē

WSL

€ 380

Comfort pakotne III: atpakaļskata kamera, SmartLink, aizmugurējie stāvvietā novietošanas sensori,
2 papildus skaļruņi aizmugurē

WST

€ 580

€ 440

12V rozete un dzērienu turētājs viduskonsolē
Bagāžas nodalījuma apgaismojums
Bagāžas stiprinājumu punkti bagāžas nodalījumā
Aizmugurējā vējstikla tīrītājs ar apskalošanas funkciju
Apsildāms aizmugurējais stikls
Bagāžas nodalījuma pārsegs (rollo)
Tekstila paklājiņu komplekts

0TD

START/STOP sistēma ar bremzēšanas enerģijas rekuperāciju

Audio un multimediju sistēmas
4 skaļruņu audio sistēma
SWING radio - 6,5" skārienjūtīgs ekrāns, SD karšu lasītājs un USB pieslēgvieta

RAB

Bluetooth® brīvroku sistēma mobilajam tālrunim

9ZV

Balss kontroles sistēma. Pieejams tikai ar PNA

QH1

€ 20

AMUNDSEN navigācijas sistēma - 6.5" krāsains skārienjutīgs ekrāns, SD karšu lasītājs, USB pieslēgvietas,
brīvroku Bluetooth® instalācija mobilajam tālrunim, ŠKODA SURROUND skaņas sistēma ar 2 papilus skaļruņiem
aizmugurē, Eiropas valstu kartes. Pieejama ar Infotainment Online abonementu - YOU

PNA

€ 450

€ 140

ŠKODA SURROUND - audio sistēma ar 2 skaļruņiem. Pieejams tikai ar RAB

PS0

SmartLink funkcija - atbalsta Apple CarPlay, Android Auto, SmartGate viedierīču ekrāna satura
dublēšanas iespēju radio vai navigācijas sistēmas ekrānā . Pieejama ar PNA un PL3

9WT

€ 170

REAR SEAT ENTERTINMENT pakotne. Pieejama ar navigācijas sistēmām PNA

9WV

€ 80

REAR SEAT ENTERTINMENT pakotne ar SmartLink + funkciju. Pieejama ar navigācijas sistēmām PNA

9WX

€ 245

DAB - digitālā radio uztvērējs

QV3

REAR SEAT ENTERTINMENT pakotne ar SmartLink + funkciju. Pieejama ar navigācijas sistēmām PNA

NZ4

INFOTAINMENT ONLINE 1 gada abonements - nodrošina piekļuvi izklaides un informatīviem pakalpojumiem
Pieejams ar AMUNDSEN navigācijas sistēmu PNA. Nav pieejams ar YOK

YOU

CARE CONNECT 3 gadu abonements - nodrošina iespēju sazināties ar automašīnu attālināti, automašīnas
tehniskā stāvokļa monitoringu, kā arī saziņu ar servisu vai palīdzības dienestu nepieciešamības gadījumā
Pieejams ar RAB un NZ4

YOK

€ 70

€ 70

€0
€0

€ 350

Garantija
Ražotāja garantija 5 gadi ar 100 000 km nobraukuma ierobežojumu

EA4

Pagarinātā ražotāja garantija - 5 gadi ar 150 000 km nobraukuma ierobežojumu

EA9

€ 290

€ 290

Cenas norādītas eiro, iekļaujot 21% pievienotās vērtības nodokli. Ieteicamās mazumtirdzniecības cenas. Cenās nav iekļautas ar pirmreizējo reģistrāciju CSDD saistītās izmaksas,
nodevas un nodokļi. Cenu lapa ir spēkā no 2021. gada 1. novembra līdz jaunas cenu lapas publicēšanai. Cenu lapai ir informatīvs raksturs un tās saturs var tikt mainīts bez
iepriekšēja brīdinājuma.
Kontaktinformācija:
Rīga - Green Motors SIA, + 371 67 115 600, info@greenmotors.lv, www.greenmotors.lv
Rīga – Verte Auto SIA, +371 67 30 40 50, info@verteauto.lv, www.verteauto.lv
Valmiera - Mūsu Auto Valmiera SIA, + 371 64 220 777, info-valmiera@mmg.lv, www.musuautovalmiera.skoda.lv
Liepāja – Skandi Motors, ﬁliāle Liepāja, + 371 63 483 600, skoda.liepaja@skandimotors.lv, www.skodaliepaja.lv
Daugavpils – Auto Welle SIA, +371 65413551, info@autowelle.lv, www.autowelle.skoda.lv

1.0 MPI/44 kW

1.0 TSI/70 kW

1.0 TSI/81 kW

Benzīna dzinējs ar netiešo vairākpunktu
degvielas iesmdzināšnas sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu

Benzīna turbo dzinējs
ar tiešo degvielas iesmidzināšanas sistēmu

3 / 999

3 / 999

3 / 999

55/6200
95/3000–4300

70/5000–5500
160/1500–3500

81/5000–5500
200/2000–3500

Degviela

Benzīns RON 95/91*

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Maksimālais ātrums (km/h)
Ieskriešanās 0-100 km/h (s)

169
15,2

185
10.9

196
9.7

Degvielas patēriņš kombinētais (l/100km) WLTP*

5,34 – 6,18

5,13 – 5,98

4,92 – 6,20

Degvielas patēriņš kombinētais (l/100km) NEDC**

4,9
120,8 – 139,6

4,6
116,5 – 135,6

4,7
111,7 – 140,5

111
10.4

105
10.4

107
10.4

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska
Manuāla 5 pakāpju

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska
Manuāla 5 pakāpju

Priekšpiedziņa
Hidraulisks viena diska
Manuāla 6 pakāpju

1106 - 1211

1141 - 1246

1152 - 1257

530
1561

530
1596

530
1607

550
800

570
1000

570
1100

45

45

45

Cilindri / Darba tilpums (cm3)
Maksimālā jauda (kW / min-1)
Maksimālais griezes moments (Nm / min-1)
Emisijas norma

CO2 izmeši kombinētie (g/km) WLTP*
Co2 izmeši kombinētie (g/km) NEDC**
Apgriešanās diametrs (m)

Piedziņas tips
Sajūgs
Pārnesumkārba

4262/1732

135

1021/967
530/1395

*WLTP - “Pasaulē saskaņotā vieglo transportlīdzekļu testēšanas procedūra“ ir jauna pārbaudes metode transportlīdzekļu izplūdes
gāzu emisiju (piesārņojošu vielu emisiju un CO2 emisiju) un degvielas patēriņa noteikšanai. Šis vieglajiem transportlīdzekļiem
paredzētais pasaules mēroga testa cikls ir izstrādāts, pamatojoties uz globāli apkopotiem braukšanas datiem, un aptver
visdažādākos braukšanas apstākļus, sākot no satiksmes plūsmas iekšpilsētā un beidzot ar satiksmes plūsmu uz autostrādes.
**NEDC - “Eiropas braukšanas cikls” ir pārbaudes metode vieglajiem automobiļiem, kas izveidota 20.gadsimta 80.gados un izmanto
testa un pārbaudes, kas sniedz datus, kas var atšķirties no reālām patēriņu vērtībām. NEDC tiek pakāpeniski aizstāts ar WLTP.

