PILNĪGI JAUNĀ ŠKODA

FABIA
MONTE CARLO

Monte-Carlo ir Monaco Brands reģistrēta preču zīme

PIEVIENOJIET IKDIENAI
SAJŪTAS
Lai sevi atkal un atkal pierādītu tādās sacīkstēs kā leģendārais Montekarlo rallijs,
ŠKODA parasti, tā teikt, nedaudz steidzās. FABIA MONTE CARLO versija no
ŠKODA prasīja nedaudz vairāk laika.
Kompaktie izmēri, ietilpība un ekonomija... taču izveicība padara šo automašīnu
par perfektu pilsētas transportu, kas apmierina ikdienas vajadzības ar dabisku
spēku un vieglumu. Ar savām melnajām dizaina detaļām FABIA MONTE CARLO
piesaista uzmanību jebkurā trasē. Un tāpat kā katrā ŠKODA ir vēl vairāk, par ko
brīnīties - izmantojot Simply Clever idejas, stilīgākais brauciens tiek pārvērsts par
ērtāko.
Tas ir Simply Clever. Tā ir ŠKODA.
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PAMANĀMA UZ
KATRA CEĻA

FABIA vienmēr izstaro spēku un pārliecību. FABIA MONTE
CARLO dizains ar specifiskiem melniem elementiem rada
vēl emocionālāku izteiksmi un lielāku dinamiku.

STILĪGA
AIZMUGURE
Aizmugurē ir glancēti
melni elementi,
piemēram, uzraksti uz
bagāžnieka vāka
(ŠKODA, modeļa
nosaukums) un
difuzors. Automašīnas
dinamisko izskatu vēl
vairāk izceļ SunSet
tonētie stikli, kas arī
pasargā salonu no
pārkaršanas saulainā
laikā.

MELNA
PRIEKŠPUSE
UN SĀNI
Glancēti melnajiem
elementiem,
piemēram, radiatora
restei, priekšējā
bufera spoilera lūpai,
sliekšņiem un sānu
spoguļu korpusiem,
vienmēr komplektā
pievienoti melni,
slīpēti vieglmetāla
diski ar Aero uzlikām
(attēlā
papildaprīkojuma 17"
Procyon diski).

Monte-Carlo ir Monaco Brands reģistrēta preču zīme

MONTE CARLO EMBLĒMA
Automašīnas unikalitāti uzsver Monte Carlo emblēmas uz priekšējiem spārniem, kas
atsauc atmiņā ŠKODA panākumus šajā leģendārajā rallijā..
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IESTĀJIES
EKSKLUZĪVĀ
KLUBĀ
Iekāpjot FABIA MONTE CARLO, jūs jūtaties izcili. Salons, kas
dekorēts ar sarkanas metālikas krāsas detaļām un oglekļa
dekoru, pārliecinoši demonstrē sportisko stilu, nezaudējot
savu praktiskumu. Tajā ir daudz pievilcīga aprīkojuma jūsu
komfortam un drošībai, tostarp sporta stūre, Monte Carlo
dizaina priekšējais panelis (attēlā ar papildaprīkojuma Virtuālo
kokpitu), LED vides apgaismojums un uzlabotas
palīgsistēmas, kas rada baudu braukt.
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PANORĀMAS
JUMTS
Paplašiniet savu
brīvības sajūtu un
iegūstiet plašumu
virs galvas,
izmantojot
papildaprīkojuma
panorāmas jumtu,
kas pilnībā
izgatavots no
tonēta stikla.

SPORTA STŪRES RATS
Salona sportisko stilu akcentē sporta stūre ar melnu perforētu ādu, ko rotā Monte Carlo
emblēma un hroma elementi.
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KOMFORTS
UN STILS
Sporta sēdekļi ar
integrētiem galvas
balstiem nodrošina
maksimālu
braukšanas
komfortu.
Specifisko auduma
apdari melnā krāsā
ar sarkanām un
pelēkām svītrām
papildina melnie
griesti. Automašīnai
ir arī priekšējo
durvju sliekšņu
dekoratīvās uzlikas
ar FABIA uzrakstu
(attēlā nav parādīts).

PEDĀĻU UZLIKAS
Stilīgo interjeru papildina vieglmetāla sporta pedāļu uzlikas. Gumijas ieliktņi
neļauj jūsu apaviem slīdēt.
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SKAISTĀKIE
MONTEKARLO
LĪKLOČI
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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.

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.

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.

BRĪDINĀJUMS PAR
SATIKSMI AIZ
AUTOMAŠĪNAS

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

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.

KRĀSAS

VELVET RED METĀLIKA

PHOENIX ORANGE METĀLIKA

RACE BLUE METĀLIKA

BRILLIANT SILVER METĀLIKA

GRAPHITE GREY METĀLIKA

MAGIC BLACK METĀLIKA

MOON WHITE METĀLIKA
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APDARE
RITEŅI

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

1.0 MPI/59 kW
Benzīna dzinējs

1.0 TSI/70 kW

1.0 TSI/81 kW

1.5 TSI/110 kW

Turbo benzīna dzinējs

Turbo benzīna dzinējs

Turbo benzīna dzinējs

DZINĒJS

17" PROCYON melni metāliski vieglmetāla
diski ar melnām Aero uzlikām

Cilindri/Tilpums (cm3)

3/999

3/999

3/999

4/1 498

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

59/6 300

70/5 000–5 500

81/5 500

110/5 000–6 000

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

93/3 700–3 900

175/1 600–3 500

200/2 000–3 000

250/1 500–3 500

Emisijas norma

EU6AP

EU6AP

EU6AP

EU6AP

Degviela

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Benzīns RON 95

Maksimālais ātrums (km/h)

179

193

205

225

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

15,5

10,6

10,0 (9,9)

8,0

5,1–5,5

5,1–5,6

5,1–5,7 (5,6–6,1)

5,6–6,1

115,6–123,6

115,6–126,6

115,5–128,6 (126,6–137,9)

128,1–137,7

Tips

Priekšējo riteņu piedziņa

Priekšējo riteņu piedziņa

Priekšējo riteņu piedziņa

Transmisija

Manuālā 5 pakāpju

Manuālā 5 pakāpju

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

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

1 122–1 266

1 147–1 291

1 170–1 314 (1 192–1 336)

1 220–1 360

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

404–528

405–528

405–528

422–525

Pilnā masa (kg)**

1 510–1 609

1 539–1 644

1 562–1 667 (1 584–1 689)

1 670–1 713

Piekabes masa bez bremzēm (maks. kg)

560

570

580 (590)

610

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

800

1 000

1 100

1 200

VEIKTSPĒJA

TRANSMISIJA

Automātiskā 7 pakāpju DSG

SVARS

16" PROXIMA melni metāliski vieglmetāla
diski ar melnām Aero uzlikām

SĪKĀKA SPECIFIKĀCIJA
Virsbūve

Ārējie izmēri:

Tips

5 vietas, 5 durvis, 2 nodalījumi

Garums/platums/augstums (mm)

4 125/1 780 /1 461

Apgriešanās diametrs (m)

10,7

Garenbāze/Šķērsbāze priekšā/aizmugurē (mm)

2 564/1 512/1 496

Salona izmēri

Šasija

Melna auduma apdare ar sarkanām un pelēkām
strīpām, un karbona izskata ielaidumiem
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Priekšējā ass

McPherson balstiekārta ar trijstūra apakšējām saitēm un vērpes stabilizatoru

Derīgais platums priekšā/aizmugurē (mm)

1 428/1 417

Aizmugurējā ass

Saliktā savienojuma kloķa ass

Derīgais augstums priekšā/aizmugurē (mm)

1 032/976

Priekšējās bremzes

Ventilējami diski un viena cilindra peldošā skava

Bagāžas nodalījuma tilpums (maks. l)

Aizmugurējās bremzes

Trumuļu bremzes; 1.5 TSI: disku bremzes

Bez rezerves riteņa, ar aizmugurējām atzveltnēm – paceltām/nolaistām

380/1 190

Klīrenss (mm)

142

Degvielas tvertnes ietilpība (l)

40

* Pasaulē saskaņota vieglo transportlīdzekļu pārbaudes procedūra.
** Atbilstoši aprīkojumam.

( ) Attiecas uz automašīnām ar automātiskajām pārnesumkārbām.

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 LASĪT PAR TO ―
I EDOMĀJATIES S EVI T AJĀ
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Jūsu pilnvarotais ŠKODA partneris:

