
FABIA 30 edition
30 edition BONUS AKCIOVÁ CENA

1.0 MPI 59 kW (80 k) 5° MP 15 880 -500 15 380

1.0 TSI 70 kW (95 k) 5° MP 16 580 -500 16 080

1.0 TSI 81 kW (110 k) 6° MP 16 880 -500 16 380

1.0 TSI 81 kW (110 k) 7° AP DSG 18 380 -500 17 880
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ZÁKLADNÁ VÝBAVA

Interiér EDITION

Disky z ľahkej zliatiny PROXIMA AERO 6J x 16" - sivé (195/55 R16)

Airbag vodiča a spolujazdca, airbag spolujazdca s deaktiváciou

Hlavové airbagy a bočné airbagy vpredu

ESC vrátane ABS, MSR, ASR, EDS, HBA, XDS

FRONT ASSIST – výstraha pred kolíziou a podpora núdzového brzdenia
a PEDESTRIAN MONITOR (ochrana chodcov)

LANE ASSIST – asistent udržiavania v jazdnom pruhu

DRIVER ALERT - asistent rozpoznania únavy

Maxi DOT – displej palubného počítača

EASY LIGHT ASSIST – svetelný senzor

LED hlavné svetlomety + LED denné svietenie

Kontrola tlaku v pneumatikách

Zadné kotúčové brzdy (len pre 1.0 TSI 81kW )

KESSY - systém bezkľúčového odomykania, zamykania a štartovania

Rádio Bolero so 8" farebným dotykovým displejom, 2 x USB-C

DAB – digitálny rádiopríjem

Bluetooth

6 reproduktorov

Elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá, lakované
vo farbe karosérie

Kľučky dverí lakované vo farbe karosérie

Elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca

Bedrové opierky pre predné sedadlá

2-ramenný kožený multifunkčný volant

Tempomat s obmedzovačom rýchlosti

Asistent rozjazdu do kopca

Manuálna klimatizácia s peľovým filtrom

Úložné vrecká na zadnej strane operadiel predných sedadiel

Dáždnik vo výplni dverí vodiča

Chrómované ovládače prívodu vzduchu a rámčeky prívodu vzduchu
v interiéri

Vkladané tkané koberce

Lakťová opierka vpredu s odkladacou schránkou JUMBO BOX
a výduchmi ventilácie pre cestujúcich vzadu

Nástupné prahové lišty

SUNSET

SmartLink

Parkovacie senzory vzadu

Predné hmlové svetlomety

Funkčný paket: 4 stropné madlá (zadné s háčikmi), slnečné clony
s Make-up zrkadlom na strane vodiča a spolujazdca, schránka
na okuliare, lampičky na čítanie vpredu a vzadu

3. hlavová opierka vzadu

Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a sklopné v pomere
60:40

Tyre Fit – súprava na opravu pneumatík

e-Call - tiesňové volanie

Care Connect na 1 rok

Servisný balík BASIC 5 rokov/75 000km

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km

ŠKODA – Doživotná Garancia Mobility Premium - Poskytuje pomoc
servisným vozidlom na mieste poruchy (porucha na vozidle, chýbajúce
PHM, defekt pneumatiky, zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria,
zámena paliva), odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu,
požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku a i.

30 EDITION
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CLIMATRONIC – dvojzónová automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti a kombi filtrom
Parkovacia kamera s ostrekovačom
FULL LED zadné svetlá

W9F 575

Kolenný airbag
Bočné airbagy vzadu

PE4 431

PK1 821

ADAPTIVE CRUISE CONTROL do 210 km/h
ADAPTIVE LANE ASSIST
Virtuálny kokpit – digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním údajov

(možné len s multifunkčným volantom a RAB/PNA/PNB)
(nie je možné pre 1.0 MPI 59 kW a volanty s ovládaním DSG prevodovky)

PAB 727

1KV 90

8W1 17

9T1 29

PK4 184

PTX 109

PTZ 492

PTY 528

9JD 28

Sieťový program
Obojstranný koberec v batožinovom priestore (guma/látka)
Flexibilná odkladacia schránka v batožinovom priestore
Odpadkový kôš
Odkladací priestor s flexibilným držiakom na zadnom tuneli
Háčiky v TopTether na krajných sedadlách vzadu
Cargo element
Multifunkčná kapsa pod zadným platom

PSA 173

Sieťový program
Háčiky v TopTether na krajných sedadlách vzadu
Odpadkový kôš
Obojstranný koberec v batožinovom priestore (guma/látka)
Cargo Element
Odkladací priestor s flexibilným držiakom na zadnom tuneli
Multifunkčná kapsa pod zadným platom
Dvojitá podlaha v batožinovom priestore

PSB 282

PFA 106

PSP 134

PLC 94

PLD 133

PLE 226

PLF 119

PLG 212

PLH 251

PLI 344

PNZ 138

PJB 123

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 30 edition

AKČNÉ PAKETY

Business Paket

BEZPEČNOSŤ

Safety paket

FULL LED predné svetlomety s LED denným svietením a LED CORNER funkciou

TRAVEL
ASSIST

Kotúčové brzdy vzadu (pre 1.0 TSI 81 kW v základnej výbave)

Ukazovateľ hladiny kvapaliny v nádobe ostrekovačov

FUNKČNOSŤ

Vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla

Paket na zlé cesty

Príprava pre ťažné zariadenie

Ťažné zariadenie – odnímateľné

Ťažné zariadenie – s odnímateľnou hlavicou a adaptérom

Fajčiarsky paket (popolník vpredu a zapaľovač)

Paket SIMPLY
CLEVER

Paket Simply
Clever II

DRIVING MODE SELECT – voľba jazdného profilu (nie je možné pre 1.0 MPI 59 kW)

Športový podvozok

VOLANTY/INTERIÉRY/SEDADLÁ

2-ramenný kožený multifunkčný volant s ovládaním DSG prevodovky

2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant

2-ramenný vyhrievaný kožený multifunkčný volant s ovládaním DSG prevodovky

3-ramenný športový kožený multifunkčný volant

3-ramenný športový kožený multifunkčný volant s ovládaním DSG prevodovky

3-ramenný športový vyhrievaný kožený multifunkčný volant

3-ramenný športový vyhrievaný kožený multifunkčný volant s ovládaním DSG prevodovky

Ambietné osvetlenie interiéru biela/červená

DISKY/PNEUMATIKY

Rezervné koleso (dojazdové) pre 16", 17" a 18" disky + zdvihák +klúč na kolesá
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PL2 282

4GX 202

7X2 317

PGD 1031

PGF 1232

PR2 192

PR3 317

IA1 26

Vyhrievané predné sedadlá
Vyhrievané trysky ostrekovačov čelného skla

PWP 285

4ZP 126

6XK 195

U9C 50

KN2 36

9S0 428

PNA 822

PNB 892

9IJ 290

QH1 17

PD5 236

*UNI 0

*SPE 350

*MET 526

*FLT 875

EA4 •

EA9 198

BASIC PROFESSIONAL

Servis 5 rokov / 75 000 km • 726

Servis 5 rokov / 100 000 km 222 1326

Servis 5 rokov / 150 000 km 690 2550

DOPLNKOVÁ VÝBAVA 30 edition

KOMFORT

ADAPTIVE CRUISE CONTROL – adaptívny tempomat do 210 km/h (nie je možné pre 1.0 MPI 59 kW)

Vyhrievané vrstvené čelné sklo (možné len s CLIMATRONIC-om)

Parkovacie senzory vpredu a vzadu

Panoramatická strecha (bez schránky na okuliare, bez skladacej slnečnej clony)

Panoramatická strecha s vyhrievaným čelným sklom (bez schránky na okuliare, bez skladacej slnečnej clony)

LIGHT AND RAIN ASSIST – svetelný a dažďový senzor

AUTO LIGHT ASSIST – automatické prepínanie diaľkových a stretávacích svetiel

Držiak multimédií

Winter Paket

Podokenná chrómová lišta

Elektricky nastaviteľné, vyhrievané a sklopné vonkajšie spätné zrkadlá s automatickým stmievaním na strane vodiča (možné
len s W9F/PR2/PR3)

2 x USB-C vzadu (možné len s W9B)

USB-C v držiaku vnútorného spätného zrkadla

MULTIMÉDIÁ

Virtuálny kokpit – digitálny prístrojový panel s nastaviteľným zobrazovaním údajov

Navigačný systém Amundsen 9,2"

Navigačný systém Amundsen 9,2" s čítaním dopravných značiek

Phonebox – bezdrôtové nabíjanie telefónu, LTE

Hlasové ovládanie LAURA (možné len s PNA/PNB)

ZABEZPEČENIE VOZIDLA

Alarm a systém SAFE

OSTATNÉ

Modrá Energy

Biela Candy

Metalické farby

Oranžová Phoenix, Červená Velvet

Predĺžená záruka na 5 rokov/100 000 km

Predĺžená záruka na 5 rokov/150 000 km

SERVISNÉ BALÍČKY
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POZNÁMKY

Technicke ́dat́a vozidla naj́dete v kataloǵu technickyćh dat́ na strańke www.skoda-auto.sk.
Ceny uvedene ́v cenniḱu su ́odporućǎne ́ceny pre klienta v € vrat́ane DPH.
Doplnkova ́vyb́ava znamena ́bohatsǐe vybavenie vozidla, nie zdvojenu ́vyb́avu. Konecňu ́cenu,
vyb́avu a jej mozňu ́kombinovatelňost ̌konzultujte s autorizovanyḿ predajcom znacǩy SǨODA.
Spolocňost ̌SǨODA AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje prav́o zmeny cien a sp̌ecifikaćii ́
bez predchad́zajućeho upozornenia. Vsětky obraźky su ́ilustracňe.́

Cenník platný od 06.02.2023 (MR2023)

Spolocňost ̌SǨODA AUTO sa usiluje o zodpovedny,́ trvale udrzǎtelňy ́vyv́oj spolocňosti a sětrny ́priśtup k zǐvotu a priŕode.

Vaś ̌autorizovaný partner znacǩy ŠKODA:
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