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Încrederea în sine nu este importantă doar la vorbitul în 
public. Ci este o atitudine care vă îndrumă prin întreaga 
viaţă. Iar dacă nu v-aţi născut cu această trăsătură, o 
puteţi oricând împrumuta de la noua ŠKODA Fabia. 
Cu liniile sale tăioase şi muchiile marcante, are un 
design mult prea îndrăzneţ pentru a fi timidă. Dar 
încrederea în sine nu se rezumă doar la aspectul 
său. Fiind o adevărată ŠKODA, oferă detalii Simply 
Clever inteligente, care adaugă încrederii de sine 
un plus considerabil de confort. 

Acest automobil este de asemenea încă un 
exemplu al istoriei noastre bogate, în care am 
dat mereu dovadă de o gândire avangardistă. 
Înseamnă pasiune pentru fabricarea de 
automobile cu un design frumos, care să 
aducă la fel de multă bucurie şoferilor ca pe 
vremea când am început producţia de maşini. 
Deoarece uitându-ne înapoi la moştenirea 
noastră vastă, ne inspirăm pentru a putea 
privi înainte. 
 
Iată ce înseamnă Simply Clever. Iată ce 
înseamnă ŠKODA.
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DESIGN
Obţin mai multe aprecieri pe stradă decât pe Facebook.
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DESIGNUl  
ExtERIOR

Nu cerşiţi atenţie. Răpiţi-o. Începeţi cu un look impresionant 

şi apoi lăsaţi-i pe toţi fără cuvinte. Atrageţi privirile oriunde aţi 

merge. Câştigaţi admiratori secreţi la fiecare colţ.

Noua Fabia atrage privirile oriunde apare. Secţiunea sa posterioară este caracterizată de muchii 

ascuţite şi linii curbate, marcate de forţă, creând un joc atractiv de lumini şi umbre. Limbajul 

inconfundabil de design al mărcii ŠKODA este exprimat chiar şi în spaţiul cu formă cristalină, 

dedicat plăcuţei de înmatriculare. Partea din spate a maşinii prezintă de asemenea deja familiara 

formă a literei C în blocurile optice, care au acum o ramă neagră lucioasă. 9



Secţiunea frontală a noii Fabia emană forţă şi încredere în sine. Grila radiatorului dispune de lamele verticale, 

iar emblema ŠKODA este poziţionată proeminent pe capota motorului. Liniile care coboară pe capotă îi 

accentuează mai mult alura impresionantă.

Noua Fabia este pe cât de frumoasă, pe atât de dinamică. Dansul între lumini şi umbre se continuă cu 

liniile distinctive de-a lungul profilului. Dedesubtul acestora ies în evidenţă liniile tridimensionale din 

partea inferioară a portierelor.
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Versiunea Combi este dovada că forma şi funcţia pot merge mână în mână.  

Liniile sale ascuţite şi clare îmbracă inteligent spaţiul fără rival de la interior. Uitaţi-vă la ea 

din orice unghi: proporţiile sale perfect echilibrate vă vor impresiona cu siguranţă. Este un 

exemplu excelent pentru designul dinamic îmbinat armonios cu caracterul practic, după cum 

este accentuat şi de barele practice şi totuşi elegante de pe plafon.
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Luminile de semnalizare au fost acum mutate în carcasele oglinzilor exterioare, sporind 

şi mai mult impresia puternică pe care o face noua Fabia.

Carcasele farurilor cu muchii cristaline în partea inferioară amintesc de excelenţa maeştrilor în prelucrarea cristalului de Boemia. Versiunea opţională de 

vârf a farurilor cu fundal negru include LED-uri pentru luminile de zi. De asemenea puteţi să vă echipaţi Fabia cu proiectoare de ceaţă cu funcţie Cornering.

Plafonul panoramic vitrat se întinde de la parbriz şi până la eleronul de la nivelul plafonului. Iar când este nevoie, puteţi 

deschide jaluzeaua pentru a vă proteja de soare. Protecţie eficientă împotriva soarelui şi mai multă intimitate sunt oferite 

în spate de geamurile SunSet cu tentă închisă.
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Maşina dumneavoastră ar trebui să 

fie semnătura dumneavoastră. Creat 

exclusiv pentru versiunea hatchback, 

ColourConcept vă oferă numeroase opţiuni 

pentru a personaliza noua Fabia. 

COlOUR 
CONCEPt

Red ColourConcept

White ColourConcept

Silver ColourConcept

Alegeţi plafonul, oglinzile exterioare şi jantele cu finisaj 

alb, argintiu, roşu sau negru şi asortaţi-le cu gama de 

culori pentru caroseria principală.

Black ColourConcept

Aţi fost născut cu un muşchi dedicat culorilor. 

Încordaţi-l. Îmbinaţi albul cu nuanţele de roşu 

sau galbenul cu negrul şi lumea nu va mai fi 

nevoită să aştepte soarele şi ploaia pentru a 

fi martora unui curcubeu.

Pentru lista completă de combinaţii de culori, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră web. 17



DESIGNUl 
INtERIOR
Le-aţi acaparat atenţia. Foarte bine. Acum aduceţi-i înăuntru. Arătaţi-le că aveţi şi mai mult de oferit 

decât au văzut ochii lor uluiţi. Convingeţi-i că adevărata frumuseţe este la interior.

La fel de captivant este şi interiorul maşinii, cu materiale de calitate şi prelucrare precisă, oriunde v-aţi uita. Accentuarea liniilor orizontale şi ergonomia rafinată 

conferă interiorului acestei maşini compacte confort, un design sigur pe sine şi spaţiu surprinzător de mare.
În spate, noua Fabia oferă un spaţiu extrem de generos pentru prietenii sau familia dumneavoastră.

Clapetele nobile din oţel inoxidabil 

ale pedalierului conferă un plus de 

stil şi totodată optimizează confortul 

pentru şofer.

Vă veţi bucura de 

sentimentul de libertate 

şi spaţiu oferit de 

plafonul panoramic vitrat.
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OPŢIUNILE PENTRU INTERIOR

Interiorul liniei de echipare Active include 

elemente decorative negre, precum 

mânerele uşilor, ramele gurilor de 

ventilaţie şi cele ale instrumentelor de 

bord.

Interior Active Black

Interior Active Black

Active

Interior Ambition Grey, decor Basket Matt 

Interior Ambition Red, decor Light Brushed Interior Ambition Blue, decor Dark Brushed

Interior Ambition Blue, decor Piano White

Interior Ambition Grey, decor Light Brushed

Interiorul versiunii de echipare Ambition 

include elemente decorative cromate, 

precum mânerele uşilor, ramele gurilor de 

ventilaţie, ramele instrumentelor de bord 

şi detalii ale volanului. Puteţi alege din mai 

multe modele de tapiţerie şi combinaţii 

de culori pentru elementele de decor. 

Dotarea standard include geamurile faţă 

cu acţionare electrică şi scaunul şoferului 

reglabil pe înălţime.

Ambition
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Scaunele sport exclusive cu design 

special subliniază caracterul dinamic 

al automobilului dumneavoastră. Sunt 

disponibile ca dotare opţională pentru 

versiunile de echipare Ambition şi Style.

Scaune sport

Scaune sport

Scaune sport

Interior Style Black, decor Basket Matt

Interior Style Blue, decor Piano White Interior Style Blue, decor Dark Brushed

Interior Style Beige, decor Piano Black

Interior Style Black, decor Dark Brushed

Interiorul liniei de echipare Style include de 

asemenea elemente decorative cromate. Puteţi 

alege din mai multe modele de tapiţerie şi 

combinaţii de culori pentru elementele de decor. 

Dotarea standard cuprinde Easy Start, sistemul 

de aer condiţionat, sistemul radio Blues, scaunele 

reglabile pe înălţime pentru şofer şi pasagerul 

din faţă şi volanul îmbrăcat în piele.

Style
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SIMPlY 
ClEVER

Pur şi simplu fac viaţa mai uşoară.
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Simplificaţi-vă viaţa. Faceţi-o mai uşoară. Faceţi-o mai simplă. Descoperiţi acele mici lucruri 

care fac marea diferenţă. Numiţi-le atenţie pentru detaliu. Sau, cum le numim noi:                                 

Simply Clever.

Spaţiile de depozitare din ambele portiere din 

spate oferă spaţiu pentru o sticlă de 0,5 litri (în 

imagine), iar cele din portierele din faţă asigură 

spaţiu pentru o sticlă de 1,5 litri.

Spaţiul închis de depozitare din bord oferă suficient loc 

pentru o sticlă de 1 litru.

Suporturi pentru sticle TorpedouBuzunare Spaţiu pentru vesta reflectorizantăSuport multimedia Recipient pentru resturi
Când conduceţi puteţi avea la îndemână dispozitivele 

dumneavoastră, ca de exemplu smartphone-ul, aşezat în 

siguranţă în suportul multimedia din suportul dublu pentru pahare 

aflat pe consola centrală.

Puneţi deşeurile mai mici, precum pungile de snacks-

uri, în recipientul pentru gunoi care poate fi cu uşurinţă 

scos şi golit. Poate fi introdus în spaţiul de depozitare 

din panoul uşii din faţă.

În buzunarele de pe laturile interioare ale 

spătarelor din faţă puteţi păstra o hartă, un 

telefon mobil sau alte obiecte mici.

Vestele pot fi păstrate în spaţiile de depozitare 

din uşile faţă, pentru a fi mereu la îndemână.

DEPOZItARE                                  
ÎN INTERIORUL MAŞINII
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Cutia cu umbrelă

Când aveţi nevoie să puneţi un bilet de parcare într-un loc vizibil, 

aveţi o soluţie simplă. Maşina este echipată cu un suport pentru 

bilete aflat sub parbriz.

Sub scaunul pasagerului din faţă se află o cutie cu o umbrelă 

originală ŠKODA. 

Racleta pentru gheaţă
Racleta verde pentru gheaţă este oarecum 

afară, dar totuşi înăuntru. Este introdusă 

în clapeta rezervorului, fiind la îndemână 

când devine necesară şi nu va fi o problemă 

nici să o puneţi la loc atunci când va fi udă.

Suportul pentru ochelarii de soare Suportul pentru bilete

Cotiera din faţă, care ascunde 

un spaţiu de depozitare pentru 

lucrurile mai mici, sporeşte 

confortul pentru şofer şi pasagerul 

din faţă. 

Ochelarii dumneavoastră şic merită un loc sigur special. Suportul 

pentru ochelarii de soare se află deasupra oglinzii retrovizoare 

interioare.

Cotiera din faţă
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PORtBAGAjUl

Depozitare. Agăţare. Ridicare. Blocare. Extindeţi portbagajul spaţios chiar şi mai mult, cu detalii 

ingenioase care vă vor uşura considerabil viaţa.

Plasa despărţitoare Podeaua dublă Setul de plase
Plasa despărţitoare oferită pentru versiunea Combi 

desparte portbagajul de spaţiul destinat pasagerilor, 

sporind siguranţa acestora atunci când transportaţi obiecte 

fără a folosi sistemul de acoperire a portbagajului. 

Această dotare specială pentru versiunea Combi 

permite poziţionarea podelei portbagajului la nivelul 

pragului portbagajului, uşurând manevrarea bagajelor.  

Adiţional, asigură un spaţiu de depozitare discret.  

Un set de plase cu diferite mărimi va menţine 

ordinea în portbagajul dumneavoastră şi va 

preveni alunecarea bagajelor.

Portbagajul spaţios al noii Fabia 

prezintă cifre impresionante: 

versiunea  hatchback  oferă 

o capacitate de 330 de litri cu 

bancheta în poziţie normală şi 

1.150 litri cu bancheta rabatată, 

iar varianta Combi oferă 530/1.395 

de litri.

Capacitate

Poliţă Cârlige pliabile Depozitare flexibilă
Planşa de acoperire a portbagajului poate fi fixată în 

2 poziţii la versiunea hatchback, iar în poziţia inferioară 

permite transportul obiectelor mai fragile.

Cumpărăturile dumneavoastră nu vor cădea din 

plasele agăţate pe cârlige.

Acest accesoriu util poate fi folosit pentru a 

menţine obiectele mai mici într-un loc fix.
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tEHNO
lOGIE

Jucăriile mele sunt totodată 
instrumentele mele.

33



INFOtAINMENt 
Învăţaţi-vă smartphone-ul să fie şi mai inteligent. Prezentaţi-l şi celeilalte iubiri 

a dumneavoastră: maşina dumneavoastră. Faceţi-le să vorbească aceeaşi limbă. 

Mergeţi oriunde. Fiţi oricine. Faceţi orice. Dar sincronizaţi-vă toate universurile.

SmartLink
Acum maşina şi smartphone-ul dumneavoastră sunt perfect 

sincronizate. Cu sistemul SmartLink (pachet ŠKODA Connectivity, 

care suportă MirrorLink®, Apple CarPlay* şi Android Auto*), 

sistemul radio permite şoferului să folosească în siguranţă 

telefonul în timp ce conduce. Toate aplicaţiile instalate şi care 

au certificare pentru utilizarea în siguranţă la bordul maşinii sunt 

compatibile cu MirrorLink®, Apple CarPlay sau Android Auto.** 

Sistemul SmartLink este disponibil cu sistemul radio Bolero şi cu 

sistemul de navigaţie Amundsen.

Bucuraţi-vă de călătorii, chiar şi la mult timp după ce s-au încheiat. Cu sistemul SmartGate puteţi să vă conectaţi prin 

WiFi smartphone-ul la automobil, pentru a citi date interesante despre maşina dumneavoastră, precum cele referitoare 

la eficienţa călătoriei, caracteristicile dinamice sau informaţii privind service-ul. Informaţiile din aplicaţia Drive pot fi chiar 

salvate pe portalul ŠKODA. Aici le puteţi accesa oricând şi de oriunde.**

SmartGate
Sistemul de navigaţie Amundsen (din imagine) şi sistemul radio 

Bolero, controlate prin intermediul touchscreen-ului de 6,5", au 

conexiuni USB şi AUX-IN, un slot pentru carduri SD în torpedou, 

Bluetooth şi ŠKODA Surround. Dispozitivele pot fi utilizate chiar 

şi pentru a controla meniul maşinii. Amundsen include şi un card 

SD cu hărţi. SmartLink şi DAB (recepţia audio digitală) sunt oferite 

ca dotări opţionale.

Amundsen / Bolero

Transformaţi-vă automobilul într-o sală de 

concerte. Dezvoltat în colaborare cu o marcă de 

sisteme audio de vârf, sistemul ŠKODA Surround 

dispune de şase difuzoare. Softul special poate 

crea adiţional două difuzoare virtuale în faţă şi 

în spate. Sistemul are de asemenea capacitatea 

de a crea un impresionant subwoofer virtual.

ŠKODA Surround

	 *		 Informaţii	detaliate	găsiţi	la	Apple.com/ios/CarPlay	şi	Android.com/Auto.
 **  Vizitaţi	pagina	noastră	web	pentru	termenii	de	utilizare	şi	compatibilitatea	sistemelor	SmartLink	şi	SmartGate.
	***			Aplicaţiile	sunt	compatibile	şi	cu	SmartLink. Drive*** G-MeterMFA Pro*** Performanţe ServiceMotorSound*** 

Audioteka MiRoamerAUPEO!
Personal Radio

Sygic
Car Navigation

Parkopedia
Parking

35



CONFORt
Oglinzile exterioare ajustabile electric şi 
încălzite
 

KESSY / Easy Start Sistemul de aer condiţionat Climatronic
Geamuri cu acţionare electrică
Butoanele de acţionare a geamurilor din faţă sunt poziţionate 

confortabil pe panoul uşii. Dacă alegeţi geamurile spate acţionate 

electric, veţi dispune şi de sistemul de blocare pentru siguranţa 

copiilor.

Volanul multifuncţional
Volanul multifuncţional atractiv, îmbrăcat în piele, nu este doar 

plăcut la atingere, ci de asemenea vă permite să controlaţi 

sistemele radio şi Maxi DOT, precum şi telefonul conectat.  

Senzorul de lumină şi ploaie
Călătoriile dumneavoastră vor fi şi mai sigure şi mai plăcute, 

acum că puteţi lăsa activarea şi dezactivarea farurilor şi 

ştergătoarelor pe seama senzorului de lumină şi ploaie.

Noua Fabia poate fi echipată cu KESSY (sistemul de acces 

şi pornire fără cheie) sau cu versiunea simplificată a acestui 

sistem, numită Easy Start. Butonul Start/Stop pentru 

pornirea şi oprirea fără cheie a motorului este poziţionat pe 

coloana volanului.

Sistemul electronic de aer condiţionat nu lucrează din greu doar 

în lunile caniculare de vară. Ci sistemul vă va asigura confortul 

maxim pe parcursul întregului an, datorită senzorului de umiditate 

care rezolvă chiar şi problema parbrizului aburit. 

Puteţi ajusta cu uşurinţă scaunul corespunzător înălţimii dumneavoastră, astfel 

încât să vă simţiţi la fel de confortabil ca acasă şi să aveţi vizibilitate optimă de 

la bordul maşinii dumneavoastră.

Scaune faţă reglabile pe înălţime 

Oglinzile retrovizoare pot fi rapid reglate şi degivrate sau dezaburite 

din confortul scaunelor dumneavoastră, fără să fiţi nevoit să 

deschideţi măcar geamurile.

Trageţi adânc aer în piept. Savuraţi confortul la fel 

cum savuraţi atenţia. Relaxaţi-vă chiar şi în cele mai 

lungi călătorii, beneficiind de climatul optim. Preluaţi 

controlul deplin asupra vieţii dumneavoastră, fără a 

vă părăsi zona de confort.

Senzori pentru parcare (PDC)
Parcarea este facilă cu asistenţa senzorilor de parcare din faţă şi din spate, care 

folosesc semnale vizuale şi sonore pentru a indica distanţa faţă de obstacole.
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Eu risc în viaţă, nu la volan.

SIGU
RANŢĂ
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Folosind radarul din bara de 

protecţie din faţă, tempomatul 

adaptiv Adaptive Cruise Control 

are în plus faţă de funcţia 

de tempomat şi funcţia de 

menţinere a distanţei sigure 

faţă de autovehiculele din faţa 

dumneavoastră.

Adaptive Cruise Control ESC

Front Assist
Folosind radarul din bara 

de protecţie frontală, Front 

Assistant iniţiază un semnal 

audio/vizual, folosind Maxi DOT 

pentru a avertiza cu privire la 

riscul de coliziune. În cazul în care 

şoferul nu reacţionează, sistemul 

iniţiază frânarea în vederea 

minimizării unui posibil impact.

Detector oboseală şofer 

Camera video Rear View

SIStEME DE 
ASISTENŢĂ
Obţineţi o pereche adiţională de mâini. Lăsaţi tehnologia să vă ajute la ceea ce vă place să faceţi. 

Rămâneţi în lumina reflectoarelor, graţie asistenţilor care rămân în spatele cortinei.

Sistemul ESC (control electronic 

al  stabil ităţi i )  include, 

printre altele, sistemul MKB 

(sistemul de frânare pentru 

evitarea coliziunilor multiple), 

care împiedică deplasarea 

necontrolată a maşinii după ce a 

fost activat unul dintre airbag-uri.

Detectorul de oboseală analizează 

datele provenite de la senzorii direcţiei 

servo-asistate pentru a detecta 

comportamentul şoferului care indică 

oboseala. În astfel de cazuri, Maxi 

DOT afişează avertizări pentru şofer, 

recomandându-i să facă o pauză.

Bucuraţi-vă de manevre facile de 

parcare, dotându-vă maşina cu 

camera video pentru marşarier, 

care va fi integrată în mânerul 

celei de-a cincea uşi. Aceasta 

monitorizează spaţiul din spatele 

maşinii şi indică traiectoria de 

deplasare, în funcţie de lăţimea 

maşinii.
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Noua Fabia este echipată cu şase airbag-uri în dotarea standard, pentru a oferi siguranţă 

maximă, atât pentru şofer, cât şi pentru echipaj.* Includ airbag-uri pentru cap, frontale 

şi laterale în faţă. 

De obicei ceea ce este mai valoros este transportat în spate. Cei din spatele maşinii 

vor aprecia că aţi ales să echipaţi scaunele din spate cu a treia tetieră destinată 

pasagerului de pe locul central al banchetei.

SIGURANŢĂ

* Valabil pentru ţările UE.

Mergeţi la risc. Dar nu şi la volan. Răsfăţaţi-vă cu rafinament, fără a face rabat la siguranţă.

Atrageţi întreaga atenţie, fără a atrage vreun risc. Aveţi grijă de toate, fără să vă faceţi griji.
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Ştiu cum să obţin maximum din ceea ce am.

PERFORMANŢE 
45



PERFORMANŢE
Transformaţi drumurile în locul dumneavoastră de joacă. Alergaţi 

sprinten prin trafic. Mergeţi încolo şi încoace şi opriţi-vă oriunde 

pe drum. Reuşiţi toate acestea cu motoare care folosesc mai puţin 

combustibil şi sunt mai ecologice, fără a face compromisuri în 

privinţa puterii.

Sistemul Start-Stop economiseşte 

combustibil oprind automat 

motorul când acesta nu este 

necesar. Versiunea sistemului oferit 

pentru noua Fabia răspunde chiar 

şi la diferite situaţii stabilite prin 

configuraţia iniţială, pentru a creşte 

eficienţa utilizării combustibilului.

Sistemul Start-Stop

Chiar şi puterea are nuanţe diferite. Traficul urban cotidian impune motoarele fiabile şi agile cu 3 cilindri. Setea de viteză este 

mai bine stinsă cu unul dintre dinamicele motoare TSI cu 4 cilindri. Dar n-aveţi ce alege în privinţa fiabilităţii şi eficienţei 

consumului de combustibil, pentru că  toate motoarele noastre pe benzină şi cele diesel dispun de aceste calităţi.

Motoarele
Fanii transmisiei manuale pot alege între cutia de viteze cu 5 

trepte şi cea cu 6 trepte, în funcţie de motorul pentru care 

optează. Ambele variante oferă schimbarea precisă şi facilă 

a treptelor, datorită curselor scurte. Dacă preferaţi însă 

să vă bucuraţi de putere absolută şi confort absolut, 

vă este oferită transmisia automată DSG cu dublu 

ambreiaj.

Transmisia
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Se ia istoria de succes a automobilelor ŠKODA de la legendarul 

Raliu Monte Carlo. Se încorporează stilul şi eleganţa Principatului.  

Şi veţi obţine incitantul model ŠKODA Fabia Monte Carlo. Maşina 

dispune de elemente negre la interior, care îi conferă un stil unic şi o 

alură neîmblânzită. Plafonul panoramic din sticlă este de asemenea 

inclus în echiparea standard.

Printre elementele negre specifice se numără carcasele oglinzilor exterioare, cadrul grilei radiatorului, 

protecţiile negre din plastic aplicate pe marginea inferioară a maşinii şi difuzorul. Emblema Monte 

Carlo este aplicată pe montanţii B. Pentru o impresie generală mai puternică, precum şi pentru 

confortul pasagerilor, toate maşinile sunt echipate în spate cu geamuri SunSet cu tentă închisă.

MONtE CARlO
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Pragurile portierelor din faţă cu inscripţie 

Monte Carlo au atât rol decorativ, cât şi de 

protecţie.

Nuca schimbătorului de viteze este 

îmbrăcată în piele neagră. Manşonul are 

cusături roşii, pe care le veţi găsi şi la 

covoraşe. Consola centrală are finisaj roşu 

sau negru, ca dotare standard.

Scaunele sport sunt îmbrăcate în tapiţerie în combinaţie roşu, negru şi gri. Volanul sport cu 3 spiţe este 

acoperit cu piele neagră perforată, cu cusături roşii.

Designul distinct este subliniat de jantele din 

aliaj de 16" Italia negre, cu

inelul exterior cu finisaj gloss. 

Veţi savura sentimentul de libertate şi spaţiu oferit de 

plafonul panoramic vitrat. Iar când este nevoie, puteţi 

deschide jaluzeaua pentru a vă proteja de soare. 
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Găsiţi noi provocări. Încercaţi sporturi noi. Porniţi pe drumuri necunoscute. 

ŠKODA Fabia Combi ScoutLine este maşina cu haina potrivită pentru 

aventuri. Detaliile expresive de la exterior îi conferă versiunii ScoutLine 

un aspect robust, contribuind totodată la protejarea caroseriei de 

pietrele care ar putea sări pe caroserie de pe drumurile nepavate. 

Versiunea ScoutLine include, printre altele, finisajul exclusiv al părţii frontale, negru-gri texturat şi argintiu 

reflex. În condiţii meteo nefavorabile, veţi aprecia proiectoarele de ceaţă, incluse în dotarea standard.

SCOUtlINE
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Evazările pasajelor roţilor din faţă şi din spate şi aplicaţiile de pe pragurile exterioare cu finisaj negru-gri texturat 

accentuează caracterul unic al acestui model cross-country. Utilitatea practică a versiunii ScoutLine este sporită de 

barele de plafon.

Jante de 16" Rock

din aliaj uşor.

Jante de 17" Clubber

din aliaj uşor.

Jante de 17" Camelot

din aliaj uşor

Secţiunea posterioară cu finisaj negru-gri texturat şi cu difuzor integrat cu 

finisaj argintiu reflex îi conferă maşinii un aspect deosebit de robust când 

o priviţi din spate.
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PERSONAlIZARE
Una dintre cei mulţi? Nu, eu sunt una la un million!
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CUlORIlE ExtERIOARE

Alb Candy uni Albastru Pacific uni

Verde Rallye metalizatArgintiu Brilliant metalizat Roşu Corrida uni Alb Laser uni

Maro Topaz metalizat Alb Moon metalizat

Albastru Race metalizat

Roşu Rio metalizat Negru Magic pearleffect

Albastru Denim metalizat Bej Cappuccino metalizat   Gri Quartz metalizat

Designul exterior deosebit trebuie îmbrăcat în culori 

speciale. Noua Fabia oferă o gamă de culori care vă permite 

să daţi oraşului culoarea dumneavoastră preferată. 59



jANtE

Jante de 15" din oţel cu capace DentroJante de 16" Rock din aliaj uşor Jante de 15" Matone din aliaj uşor Jante de 15" Mato din aliaj uşor Jante de 14" din oţel cu capace Flair

Jante albe de 16" Antia din aliaj uşorJante de 17" Camelot din aliaj uşor Jante de 17" Clubber din aliaj uşor Jante argintii de 16" Antia din aliaj uşor

Anumite fotografii din acest catalog redau modelul Fabia hatchback cu jantele negre gloss de 17" Savio din aliaj uşor oferite de departamentul Accesorii Originale ŠKODA.

Jante roşii de 16" Antia din aliaj uşor Jante negre de 16" Antia din aliaj uşor
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TAPIŢERII

47

Interior Ambition Blue Interior Style BlackInterior Ambition Grey Interior Style Beige

Interior Ambition Red Interior Style BlueInterior Active Black Scaune sport 63



StYlE GUIDE

Drumurile îmi aparţin. 

Cu opţiunile pentru culorile exterioare din gama ColourConcept, plus 

combinaţiile de culori interioare, vă sunt oferite incredibil de multe 

combinaţii posibile, din care puteţi alege ceea ce vi se potriveşte mai bine.

Astfel, pentru a vă ajuta să alegeţi cel mai bun mix, am creat un ghid 

prin care să vă putem arăta care sunt combinaţiile optime. Pentru ca 

dumneavoastră să obţineţi impactul maxim, cu efort minim.  

Care mix se potriveşte stilului dumneavoastră?

65



1  Verde Rallye metalizat 

2  Black ColourConcept

3  Interior Style Black

(recomandat de asemenea cu Interioarele 

Ambition Grey şi Active Black)

1 3

2

ColourConcept este destinat exclusiv versiunii hatchback.
Pentru lista completă de combinaţii de culori, vă rugăm să vizitaţi pagina noastră web.

1  Negru Magic pearleffect 

2  Silver ColourConcept

3  Interior Ambition Red

1  Albastru Race metalizat

2  White ColourConcept

3  Interior Style Blue 

(recomandate de asemenea cu Interiorul Ambition Blue)

1 3

2

1 3

2

1  Roşu Corrida uni

2  Black ColourConcept

3  Interior Active Black

(recomandat de asemenea cu Interioarele Ambition  

Grey şi Style Black)
1 3

2
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1   Negru Magic pearleffect

2  Silver ColourConcept

3  Interior Style Beige

1  Albastru Pacific uni

2  Silver ColourConcept

3  Interior Ambition Blue

(recomandat de asemenea

cu Interiorul Style Blue)
1 3

2

1 3

2

1  Gri Quartz metalizat

2  Silver ColourConcept

3  Interior Style Beige

1 3

2

1  Alb Moon metalizat

2  Black ColourConcept

3  Interior Ambition Red

1  Roşu Corrida uni

2  White ColourConcept

3   Interior Ambition Grey

(recomandat de asemenea cu 

Interioarele Active Black şi Style Black)

1 Bej Cappuccino metalizat

2  Black ColourConcept

3  Interior Style Black

(recomandat de asemenea cu Interioarele 

Active Black şi Ambition  

Grey)

1 3

2

1 3

2

1 3

2
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ACCE
SORII

Ceea ce port cu mine îmi poartă semnătura. 
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ACCESORII

Scaunul pentru copii Wavo 1-2-3 oferă confort 

ridicat pentru micii pasageri cu vârste între 3 

şi 12 ani (15-36 kg), îndeplinind de asemenea 

standardele stricte de siguranţă Euro NCAP.

Covoraşele textile de înaltă calitate cu 

embleme Fabia conferă interiorului mai mult 

confort şi căldură.

Covoraşele din cauciuc pot fi curăţate cu 

uşurinţă şi protejează interiorul pe vreme rea.

Protecţiile decorative pentru pragurile portierelor cu 

inserţii din aluminiu accentuează designul unic al maşini, 

protejând totodată pragurile de deteriorările mecanice.

Apărătoarele de noroi protejează şasiul de 

noroi şi pietre. 

Transformaţi-vă viaţa într-o continuă evoluţie. Continuaţi 

să construiţi şi să optimizaţi până când obţineţi exact 

ceea ce vă doriţi. Nu vă mulţumiţi cu puţin. Lăsaţi 

accesoriile să se fie un adaos la ceea ce sunteţi.

Cutia pentru schiuri şi snowboard-

uri, cu sistem de încuiere, îmbină 

caracterul practic, cu stilul şi siguranţa.  

 Oferă spaţiu pentru până la 5 perechi de schiuri sau            

4 snowboard-uri.

Pe suportul de bază pentru plafon puteţi să ataşaţi în siguranţă 

bare şi suporturi, precum suportul pentru biciclete, cutia pentru 

schiuri şi snowboard-uri.

Designul distinct poate fi subliniat cu jantele din aliaj de 17" Savio cu finisaj negru gloss sau mat. Iar maşina dumneavoastră va arăta şi mai impresionant 

cu jantele din aliaj uşor Italia de 16", cu finisaj alb. Puteţi opta de asemenea pentru finisajul argintiu sau negru la jantele din aliaj uşor Italia de 16". 75
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PACHEtUl 
RED&GREY 

Folii pe capota motorului, plafon şi a 5-a uşă; carcase 

negre la oglinzile exterioare; finisaj negru la spoilerul 

faţă, aplicaţiile de la pragurile laterale, difuzorul 

barei de protecţie spate şi eleronul de pe a 5-a 

uşă; se recomandă combinarea cu jantele 

negre de 17" Savio din aliaj uşor.

Folii pe capota motorului, plafon şi a 5-a 

uşă; carcase roşii la oglinzile exterioare; 

finisaj negru la spoilerul faţă, 

aplicaţiile de la pragurile laterale, 

difuzorul barei de protecţie 

spate şi eleronul de pe a 

5-a uşă; se recomandă 

combinarea cu jantele roşii 

de 17" Savio din aliaj uşor.

Folii pe capota motorului, plafon şi a 5-a uşă; 

carcase negre la oglinzile exterioare; se 

recomandă combinarea cu jantele 

negre de 17" Savio din aliaj uşor.

Folii pe capota motorului, plafon şi a 

5-a uşă; carcase roşii oglinzi exterioare; 

se recomandă combinarea cu jantele roşii 

de 17" Savio din aliaj uşor.

Duceţi personalizarea maşinii dumneavoastră cu un 

pas mai departe. Pachetul Red&Grey îi va accentua 

proporţiile sportive şi îi va conferi un aspect 

individual. Poate fi comandat exclusiv pentru o 

maşină nouă cu culoare exterioară albă sau neagră, 

în versiunea hatchback sau combi. Vă recomandăm 

să combinaţi pachetul cu jantele roşii sau negre 

din aliaj, în funcţie de culoarea carcaselor oglinzilor 

exterioare.

Pachetul Red&Grey

Pachetul Red&Grey 
Pachetul Red&Grey PLUS

Pachetul Red&Grey PLUS

Culoare exterioară albă

Pachetul Red&Grey: set de folii Red&Grey, carcase oglinzi exterioare roşu/
negru.
Red&Grey pack PLUS: set de folii Red&Grey, carcase oglinzi exterioare 
roşu/negru: spoiler bară faţă cu finisaj în două culori alb/negru; aplicaţii 
pe pragurile laterale, difuzor la bara de protecţie spate şi eleron la a 5-a 
uşă cu finisaj alb.

Culoare exterioară neagră  

Pachetul Red&Grey: set de folii Red&Grey, carcase oglinzi exterioare roşu/
negru.
Pachetul Red&Grey PLUS: set de folii Red&Grey, carcase oglinzi exterioare 
roşu/negru: spoiler bară faţă, aplicaţii pe pragurile laterale, difuzor la bara 
de protecţie spate şi eleron la a 5-a uşă cu finisaj negru.

Oferta completă de dotări incluse în 
pachet
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ACCESORII lIFEStYlE
Fiţi cel mai mare fan pentru ceea ce iubiţi. Şi dacă iubiţi 

ceva, arătaţi-o. Purtaţi-vă inima pe mânecă. Sau în 

palmă, pe cap şi în multe alte locuri.

Accesoriile prezentate mai sus reprezintă doar o mică selecţie. Pentru a vedea întreaga gamă de accesorii lifestyle, contactaţi distribuitorul dumneavoastră autorizat ŠKODA.

Machetă auto (combi)

Insigne

Cană

Breloc din fetru

Machetă auto 

(hatchback)
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Specificaţii tehnice - Fabia 
Motor 1,0 MPI/44 kW 1,0 MPI/55 kW 1,2 TSI/66 kW 1,2 TSI/81 kW 1,4 TDI CR DPF/55 kW 1,4 TDI CR DPF/66 kW 1,4 TDI CR DPF/77 kW

Motor pe benzină Motor pe benzină Motor pe benzină supraali-
mentat cu turbină, 

sistem de injecţie directă 
la înaltă presiune 

Motor pe benzină supraali-
mentat cu turbină, 

sistem de injecţie directă 
la înaltă presiune 

Motor diesel supraalimentat 
cu turbină, sistem de injecţie 

directă la înaltă presiune,
de tip common rail

Motor diesel supraalimentat 
cu turbină, sistem de injecţie 

directă la înaltă presiune,
de tip common rail

Motor diesel supraalimentat 
cu turbină, sistem de injecţie 

directă la înaltă presiune,
de tip common rail

Cilindri/Cilindree (cc) 3/999 3/999 4/1.197 4/1.197 3/1.422 3/1.422 3/1.422
Putere max./rot. (kW/min-1) 44/5.000-6.000 55/6.200 66/4.400-5.400 81/4.600-5.600 55/3.000-3.750 66/3.000-3.250 77/3.500-3.750
Cuplu max./rot. (Nm/min-1) 95/3.000–4.300 95/3.000–4.300 160/1.400-3.500 175/1.400-4.000 210/1.500-2.000 230/1.750-2.500 250/1.750-2.500
Norma de poluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Carburant benzină fără plumb, 

RON 95/91*
benzină fără plumb, 

RON 95/91*
benzină fără plumb, 

RON 95
benzină fără plumb, 

RON 95
Motorină Motorină Motorină

Performanţe
Viteză maximă (km/h) 160 172 182 196 172 182 193
Accelerare 0–100 km/h (s) 15,7 14,7 10,9 9,4 13,1 11,1 10,1
Consum de combustibil 99/100 (l/100 km)
– urban 5,7/5,6** 5,8/5,7** 6,0/5,9** 6,1/6,0** (5,8/5,7**) 4,3/4,1** 4,3/4,1** (4,4/4,2**) 4,4/4,2**
– extraurban 4,1/4,0**     4,2/4,1** 4,0/3,9** 4,1/4,0** (4,1/4,0**) 3,5/3,3** 3,5/3,3** (3,7/3,5**) 3,7/3,5**
– mixt 4,7/4,6** 4,8/4,7** 4,7/4,6** 4,8/4,7** (4,7/4,6**) 3,8/3,6** 3,8/3,6** (4,0/3,8**) 4,0/3,8**
Emisii de CO2 (g/km) 106/104** 108/106** 107/105** 110/108** (109/107**) 100/95** 100/95** (104/99**) 104/99**
Diametru de bracare (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

Transmisie
Tip tracţiune faţă tracţiune faţă tracţiune faţă tracţiune faţă tracţiune faţă tracţiune faţă tracţiune faţă
Ambreiaj hidraulic, monodisc 

uscat 
hidraulic, monodisc 

uscat 
hidraulic, monodisc 

uscat 
Ambreiaj hidraulic, monodisc  
uscat (Dublu ambreiaj coaxial,

acţionat electro-hidraulic)

hidraulic, monodisc
uscat

Ambreiaj hidraulic, monodisc  
uscat (Dublu ambreiaj coaxial,

acţionat electro-hidraulic)

hidraulic, monodisc 
uscat 

Transmisie manuală cu 5 trepte manuală cu 5 trepte manuală cu 5 trepte manuală cu 6 trepte
(automată DSG cu 7 trepte)

manuală cu 5 trepte manuală cu 5 trepte 
automată DSG cu 7 trepte

manuală cu 5 trepte 

Mase
Masa proprie 
– pentru versiunea standard şi cu un şofer de 75 
kg (kg)

1.055 1.055 1.109 1.129 (1.154) 1.156 1.156 (1.186) 1.165

Sarcina utilă – incl. un şofer şi dotări adiţionale 
(kg)

530 530 530 530 530 530 530

Masa totală (kg) 1.510 1.510 1.564 1.584 (1.609) 1.611 1.611 (1.641) 1.620
Masa maximă remorcabilă fără frâne (kg) 520 520 550 560 (570) 570 570 (590) 580
Masa maximă remorcabilă cu frâne – 12% (kg) 800 800 1.000 1.100 1.000 1.100 1.100

Caroserie Automobil cu 5 locuri, 5 uşi, 2 volume Dimensiuni exterioare
Coeficientul aerodinamic Cw 0,316–0,325 în funcţie de versiunea de motor Lungime (mm) 3.992

 Lăţime (mm) 1.732
Şasiu Înălţime (mm) 1.467
Puntea faţă Suspensie MacPherson cu braţe inferioare triunghiulare şi bară stabilizatoare Ampatament (mm) 2.470
Puntea spate Bară de torsiune cu braţe compuse Ecartament faţă/spate (mm) - în funcţie de motorizare 1.463; 1.457/1.457; 1.451
Sistem de frânare Sistem de frânare cu dublu circuit diagonal, asistat pneumatic Garda la sol (mm) 133
– frâne faţă Frâne cu discuri ventilate interior şi etrier cu un singur piston
– frâne spate Frâne cu tambur; alternativ frâne cu discuri, în funcţie de motorizare Dimensiuni interioare
Direcţia Direcţie cu pinion-cremalieră, servo-asistată electromecanic Spaţiu lateral faţă/spate (mm) 1.401/1.386
Jantele 5,0J x 14"; 6,0J x 15" în funcţie de versiunea de motor Spaţiu efectiv la cap faţă/spate (mm) 1.021/963
Anvelope*** 175/70 R14; 185/60 R15 în funcţie de versiunea de motor Volum portbagaj (max. l)

– fără roată de rezervă, cu spătarul banchetei în poziţie verticală/orizontală 330/1.150
Capacitate rezervor combustibil (l) 45 – cu roată de rezervă, valorile sunt mai mici cu 25 l
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Caroserie Automobil cu 5 locuri, 5 uşi, 2 volume Dimensiuni exterioare
Coeficientul aerodinamic Cw 0,302-0,309 în funcţie de versiunea de motor Lungime (mm) 4.257

 Lăţime (mm) 1.732
Şasiu Înălţime (mm), fără bare plafon 1.488/1.467
Puntea faţă Suspensie MacPherson cu braţe inferioare triunghiulare şi bară stabilizatoare Ampatament (mm) 2.470
Puntea spate Bară de torsiune cu braţe compuse Ecartament faţă/spate (mm) - în funcţie de motorizare 1.463; 1.457/1.457; 1.451
Sistem de frânare Sistem de frânare cu dublu circuit diagonal, asistat pneumatic Garda la sol (mm) 135
– frâne faţă Frâne cu discuri ventilate interior şi etrier cu un singur piston
– frâne spate Frâne cu tambur; alternativ frâne cu discuri, în funcţie de motorizare Dimensiuni interioare
Direcţia Direcţie cu pinion-cremalieră, servo-asistată electromecanic Spaţiu lateral faţă/spate (mm) 1.401/1.386
Jantele 5,0J x 14"; 6,0J x 15" Spaţiu efectiv la cap faţă/spate (mm) 1.021/967
Anvelope*** 175/70 R14; 185/60 R15 Volum portbagaj (max. l)

– fără roată de rezervă, cu spătarul banchetei în poziţie verticală/orizontală 530/1.395

Capacitate rezervor combustibil (l) 45 – cu roată de rezervă, valorile sunt mai mici cu 25 l

Motor 1,0 MPI/55 kW 1,2 TSI/66 kW 1,2 TSI/81 kW 1,4 TDI CR DPF/55 kW 1,4 TDI CR DPF/66 kW 1,4 TDI CR DPF/77 kW

Motor pe benzină Motor pe benzină supraalimen-
tat cu turbină, sistem de injecţie 

directă la înaltă presiune 

Motor pe benzină supraalimentat 
cu turbină, sistem de injecţie 

directă la înaltă presiune 

Motor diesel supraalimentat cu 
turbină, sistem de injecţie directă 

la înaltă presiune,
de tip common rail

Motor diesel supraalimentat cu 
turbină, sistem de injecţie directă 

la înaltă presiune,
de tip common rail

Motor diesel supraalimentat cu 
turbină, sistem de injecţie directă 

la înaltă presiune,
de tip common rail

Cilindri/Cilindree (cc) 3/999 4/1.197 4/1.197 3/1.422 3/1.422 3/1.422
Putere max./rot. (kW/min-1) 55/6.200 66/4.400-5.400 81/4.600-5.600 55/3.000-3.750 66/3.000-3.250 77/3.500-3.750
Cuplu max./rot. (Nm/min-1) 95/3.000–4.300 160/1.400-3.500 175/1.400-4.000 210/1.500-2.000 230/1.750-2.500 250/1.750-2.500
Norma de poluare Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6
Carburant benzină fără plumb, 

RON 95/91*
benzină fără plumb, 

RON 95
benzină fără plumb, 

RON 95
Motorină Motorină Motorină

Performanţe
Viteză maximă (km/h) 175 185 199 175 184 196
Accelerare 0–100 km/h (s) 14,9 11,0 9,6 13,3 11,3 10,2
Consum de combustibil 99/100 (l/100 km)
– urban 5,8/5,7** 6,0/5,9** 6,1/6,0** (5,8/5,7**) 4,3/4,1** 4,3/4,1** (4,4/4,2**) 4,5/4,3**
– extraurban 4,2/4,1** 4,0/3,9** 4,1/4,0** (4,1/4,0**) 3,5/3,3** 3,5/3,3** (3,7/3,5**) 3,8/3,6**
– mixt 4,8/4,7** 4,7/4,6** 4,8/4,7** (4,7/4,6**) 3,8/3,6** 3,8/3,6** (4,0/3,8**) 4,0/3,8**
Emisii de CO2 (g/km) 109/107** 107/105** 110/108** (109/107**) 101/96** 101/96** (104/99**) 106/101**
Diametru de bracare (m) 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4 10,4

 
Transmisie  
Tip tracţiune faţă tracţiune faţă tracţiune faţă tracţiune faţă tracţiune faţă tracţiune faţă
Ambreiaj hidraulic, monodisc 

uscat 
hidraulic, monodisc 

uscat 
Ambreiaj hidraulic, monodisc  
uscat (Dublu ambreiaj coaxial,

acţionat electro-hidraulic)

hidraulic, monodisc
uscat

Ambreiaj hidraulic, monodisc  
uscat (Dublu ambreiaj coaxial,

acţionat electro-hidraulic)

hidraulic, monodisc 
uscat 

Transmisie manuală cu 5 trepte manuală cu 5 trepte manuală cu 6 trepte
(automată DSG cu 7 trepte)

manuală cu 5 trepte manuală cu 5 trepte 
automată DSG cu 7 trepte

manuală cu 5 trepte 

Mase
Masa proprie 
– pentru versiunea standard şi cu un şofer de 75 
kg (kg)

1.079 1.133 1.153 (1.178) 1.180 1.180 (1.210) 1.189

Sarcina utilă – incl. un şofer şi dotări adiţionale (kg) 530 530 530 530 530 530
Masa totală (kg) 1.534 1.588 1.608 (1.633) 1.635 1.635 (1.665) 1.644
Masa maximă remorcabilă fără frâne (kg) 530 560 570 (580) 590 590 (600) 590
Masa maximă remorcabilă cu frâne – 12% (kg) 800 1.000 1.100 1.000 1.100 1.100

Specificaţii tehnice - Fabia Combi 

 * Utilizarea de carburant cu o cifră octanică mai mică poate afecta performanţele motorului.

 ** Date valabile pentru automobilele cu anvelope  185/60 R15 cu rezistenţă redusă la rulare.

 ***   Maşina poate fi echipată cu un set de anvelope all-season.  

Partenerul dumneavoastră ŠKODA vă stă la dispoziţie pentru

         mai multe informaţii.

 ( )    Valabil pentru versiunile cu transmisie automată.

  Valorile indicate (cu excepţia celor marcate cu **) sunt valabile pentru modelul standard fără dotări adiţionale.

 Toate motoarele dispun de sistemul Start-Stop şi de funcţia de recuperare a energiei de frânare.

 * Utilizarea de carburant cu o cifră octanică mai mică poate afecta performanţele motorului.

 ** Date valabile pentru automobilele cu anvelope  185/60 R15 cu rezistenţă redusă la rulare.

***   Maşina poate fi echipată cu un set de anvelope all-season.  

Partenerul dumneavoastră ŠKODA vă stă la dispoziţie pentru

       mai multe informaţii.

 ( )    Valabil pentru versiunile cu transmisie automată.

  Valorile indicate (cu excepţia celor marcate cu **) sunt valabile pentru modelul standard fără dotări adiţionale.

 Toate motoarele dispun de sistemul Start-Stop şi de funcţia de recuperare a energiei de frânare.
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ŠKODA Service
Lăsaţi maşina pe mâini bune. Vă dăm motive bune pentru a alege un 
partener de service autorizat ŠKODA.  

Vă oferim calitate de primă clasă.
Maşina dumneavoastră are nevoie de tehnologie avansată. Toţi partenerii 
de service autorizaţi ŠKODA au la dispoziţie scule speciale şi sisteme de 
diagnosticare de calitate, pentru a vă asigura funcţionalitatea şi fiabilitatea 
perfecte pentru maşina dumneavoastră.

O echipă de profesionişti, instruiţi de producător
Standardul mereu mai ridicat al maşinilor noastre impune o calificare 
profesională corespunzătoare a echipei noastre. Pentru a îndeplini aceste 
cerinţe, producătorul organizează şcolarizări regulate pentru partenerii de 
service autorizaţi ŠKODA, pentru a le furniza date actualizate, importante 
pentru activitatea lor.

Motto-ul nostru: corecţi şi deschişi faţă de clienţii noştri
Consilierea atentă, profesionistă şi serviabilă a clienţilor noştri este la fel 
de importantă pentru noi ca promptitudinea şi corectitudinea lucrărilor de 
reparaţie şi întreţinere. Toate acestea sunt monitorizate în permanenţă prin 
sistemul nostru de control intern al calităţii. 

Gamă largă de servicii:
›  Revizii  

Partenerul de service autorizat ŠKODA garantează efectuarea inspecţiilor 
regulate de service conform instrucţiunilor producătorului, pentru a 
asigura funcţionarea pe termen lung a automobilului. Planul de service vă 
informează cu privire la termenele la care trebuie efectuate verificările. 

›  Tinichigerie şi vopsitorie  
Avariile la caroserie şi de pe suprafeţele vopsite vor fi reparate de 
partenerul de service autorizat ŠKODA în mod profesionist, conform 
instrucţiunilor producătorului şi folosind Piese Originale ŠKODA. Este 
important nu doar pentru siguranţa dumneavoastră, ci şi pentru 
funcţionalitatea maşinii şi pentru păstrarea valorii acesteia.

›  Maşină la schimb  
Partenerul de service autorizat ŠKODA vă poate pune la dispoziţie o 
maşină la schimb pe durata reparaţiilor sau a verificărilor.

›  Serviciul de preluare şi livrare  
Dacă nu puteţi să vă duceţi maşina la un service ŠKODA, un partener de 
service autorizat ŠKODA va programa cu dumneavoastră o dată la care 
maşina va fi preluată de la dumneavoastră. Automobilul vă va fi adus 
înapoi după ce au fost efectuate lucrările în service. 

Serviciile enumerate reprezintă doar o parte din gama largă de servicii oferite 
de partenerii de service ŠKODA, aceasta variind în funcţie de ţară. Vă rugăm 
să contactaţi partenerul dumneavoastră de service autorizat ŠKODA pentru 
mai multe detalii.

Aplicaţiile ŠKODA 
Aplicaţia ŠKODA Service – Atelierul din buzunarul dumneavoastră
Aplicaţia ŠKODA Service este concepută pentru smartphone-uri iOS şi 
Android şi are ca scop să ajute clienţii ŠKODA în orice situaţie dificilă în care 
aceştia s-ar putea găsi în călătoriile lor.

Aplicaţia ŠKODA Manual - cunoaşteţi-vă automobilul
Aplicaţia ŠKODA Manual este concepută pentru utilizatorii de tablete care 
sunt interesaţi de automobilele ŠKODA sau deţin deja unul. Aplicaţia conţine 
o versiune digitală completă a manualului utilizatorului pentru modelele 
actuale ŠKODA.

Accesoriile Originale ŠKODA
Accesoriile Originale ŠKODA vă oferă o gamă largă de produse structurate 
pe cinci categorii principale (sport şi design, muzică şi comunicare, confort 
şi utilitate, transport şi siguranţă), precum şi biciclete. Pentru mai multe 
informaţii despre gama completă de Accesorii Originale ŠKODA, consultaţi 
cataloagele destinate fiecărui model ŠKODA.

Piesele Originale ŠKODA
Siguranţă
Piesele Originale ŠKODA sunt identice cu cele utilizate la asamblarea în 
fabrică a automobilelor ŠKODA. Utilizarea materialelor şi a tehnologiilor de 
primă clasă garantează siguranţa şi lipsa grijilor la utilizarea maşinii.

Disponibilitate
ŠKODA AUTO oferă o gamă completă de piese şi dotări folosite în producţia 
de serie a autovehiculelor şi nu se concentrează doar asupra pieselor cu 
volum mai mare de vânzare.
Piesele esenţiale pentru funcţionarea autovehiculului rămân disponibile 
pentru cel puţin 15 ani după încheierea producţiei modelului, iar 
disponibilitatea altor grupe de componente este diferenţiată în funcţie de 
importanţa acestora.

Durată mare de funcţionare
Piesele Originale ŠKODA au o garanţie de minimum doi ani. Utilizarea 
materialelor şi a tehnologiilor de producţie superioare în fabricarea produselor 
noastre asigură o durată mare de viaţă, plus fiabilitate. Drept dovadă, am 
extins la trei ani garanţia bateriilor originale.

Protecţia mediului
Gama de Piese Originale ŠKODA include piese la schimb, care sunt fabricate 
cu un impact redus asupra mediului înconjurător în ceea ce priveşte deşeurile, 
căldura excesivă şi contaminarea apei.

Informaţii pe internet
Vă punem la dispoziţie informaţii pe www.skoda.ro, pentru a vă ajuta să 
decideţi care automobil se potriveşte cel mai bine dorinţelor şi nevoilor 
dumneavoastră, graţie descrierilor detaliate şi a fotografiilor tuturor 
modelelor noastre. Vizitaţi www.facebook.com/skoda.ro şi deveniţi un fan al 
mărcii ŠKODA pentru a beneficia de cele mai noi informaţii şi a intra în contact 
cu comunitatea noastră.

FINANŢARE ŠKODA
Să cumperi un autoturism Škoda poate fi chiar mai uşor decât îţi închipui. 
Škoda vă oferă mai multe posibilităţi de creditare sau leasing pentru oricare 
model din gamă. Nu contează dacă doriţi să utilizaţi maşina în interes 
personal sau de serviciu, noi oferim soluţii financiare confom fiecărui client 
în parte. Doar întrebaţi oricare dintre distribuitorii Škoda autorizaţi despre 
soluţiile de finanţare disponibile. Veţi fi foarte surprins să aflaţi cât de multe 
poate să facă Škoda pentru dumneavoastră.

VÂNZĂRILE PENTRU PARCURI AUTO
Fie că parcul dumneavoastră auto este mic sau mare, fie că sunteţi un client 
din sectorul privat sau din sectorul public, Škoda Auto şi reţeaua sa de 
distribuitori autorizaţi vă stau la dispoziţie. Oferim produse şi servicii adaptate 
necesităţilor dumneavoastră de afaceri şi financiare, inclusiv asistenţă de 
primă clasă pentru clienţi, un portofoliu de servicii ce corespunde cerinţelor 
specifice ale clienţilor corporativi şi o calitate superioară a automobilelor, 
accesoriilor şi serviciilor de întreţinere, ce garantează costuri reduse de 
utilizare şi de menţinere a parcului dumneavoastră auto.

Informaţii generale
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Unul dintre cele mai importante obiective ale ŠKODA AUTO este de a dezvolta şi fabrica produse care sunt cât mai 
prietenoase cu mediul, în toate fazele ciclului lor de viaţă, accentul principal fiind pus pe materialele reciclabile. Automobilele 
noastre ŠKODA sunt produse utilizând tehnologii progresiste, în unităţi de producţie moderne, care îndeplinesc cele 
mai stricte criterii. Protecţia anti-coroziune a elementelor vopsite ale maşinilor se face exclusiv pe bază de cataforeză fără plumb (KTL) şi  
cu vopsele solubile în apă. 

Strategia companiei noastre include reducerea consumului de carburant şi a emisiilor. Astfel, toate motoarele pe care le oferim respectă standardele în vigoare 
referitoare la emisii. Toate produsele ŠKODA sunt fabricate respectând procesele de producţie conforme cu legile şi normele cu privire la protecţia solului 
şi a apei. În urma acestor activităţi, automobilele ŠKODA îndeplinesc toate cerinţele tehnice, de siguranţă, calitative şi ecologice. ŠKODA AUTO contribuie la 
menţinerea unui mediu înconjurător curat şi oferă clienţilor săi mobilitate şi confort. 

Emblema ecologică exprimă responsabilitatea asumată de ŠKODA AUTO în privinţa dezvoltării sustenabile în cadrul companiei, precum şi atitudinea
noastră pozitivă faţă de viaţă şi natură.   

Este posibil ca anumite modele din acest catalog să fie reprezentate în imagini cu dotări opţionale care nu fac parte din echiparea standard. Toate specificaţiile tehnice, de 
design, dotare, privind materialele, garanţiile şi aspectul erau corecte la data publicării prezentului material. Totuşi, producătorul îşi rezervă dreptul de a efectua modificări fără 
vreo notificare prealabilă. Informaţiile incluse în acest catalog au doar scop orientativ. Din cauza limitelor tehnologiei de imprimare, culorile şi vopselele sau alte materiale ilustrate 
în acest catalog pot arăta diferit în realitate. Pentru informaţii actuale cu privire la dotările standard şi cele opţionale, la preţurile actuale şi termenele de livrare şi la condiţiile 
contractuale, contactaţi partenerul dumneavoastră autorizat ŠKODA.  

Anumite dotări, funcţii, modele sau servicii prezentate în acest catalog nu sunt disponibile în România. Detalii vă oferă cu plăcere distribuitorul dumneavoastră ŠKODA.

facebook.com/skoda

www.skoda.ro 

Descărcaţi
Catalogul Interactiv ŠKODA 
şi exploraţi maşina din toate
perspectivele.

Descărcaţi 
Aplicaţia ŠKODA Service 
pentru ajutor în călătorii.

Descărcaţi aplicaţia ŠKODA 
Manual pentru accesul facil la 
toate informaţiile
din manualul utilizatorului.

Distribuitorul dumneavoastră ŠKODA:

Pentru detalii şi pentru programarea unui drive test accesaţi:


