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ВИРТУЕЛНА ИНСТРУМЕНТ ТАБЛА 
Со дисплеј од 10,25 инчи, дигиталната инструмент табла (Виртуелен кокпит) ги нуди 
сите податоци во комбинација со други потребни информации за вашето патување, 
како навигацијата на пример. Можете да изберете од пет распореди на приказ на 
информации (прикажан класичен приказ) контролирани преку копче за преглед на 
мултифункционалниот волан.

ВНАТРЕШНА
УБАВИНА

Новата FABIA нуди пространа внатрешност која се одликува со 
висококвалитетни материјали и уникатни детали во поглед на 
дизајнот, технологијата и удобноста. Кога сте внатре, никогаш нема да 
морате да излезете од вашата комфорна зона.

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ 
Новата контролна табла на FABIA, украсена со хромирани детали, како 
што се отворите за вентилацијата на воздухот и рамката на инструмент 

таблата, ја комбинира естетиката со совршената функционалност.
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ŠKODA CONNECT: ЗЕМЕТЕ 
ГО СВЕТОТ СО ВАС
Да се биде целосно и постојано онлајн значи не само пристап до забава и 
информации, туку и помош додека сте во движење. ŠKODA Connect е вашата 
порта кон светот на неограничени комуникациски можности.

ŠKODA CONNECT
Оваа понуда вклучува две категории. 
Додека Online инфозабавниот систем 

доставува информации во реално време за 
навигацијата и сообраќајот, Care Connect 

се фокусира на помош и безбедност, 
овозможувајќи далечински пристап и 

контрола на возилото. Нуди и услуга за 
помош за секоја ситуација. Овие услуги се 

достапни во апликацијата MyŠKODA.

ПАРКИНГ ПОЗИЦИЈА 
Видете ја точната локација на вашиот автомобил од 
каде било. Апликацијата MyŠKODA ја прикажува 
адресата и растојанието до возилото на вашиот 
телефон.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ И ОТКЛУЧУВАЊЕ 
Оваа функција ви овозможува удобно да го заклучите 
и отклучите вашето возило преку апликацијата 
MyŠKODA без разлика каде се наоѓате. На пример, во 
случај да сте заборавиле да го заклучите автомобилот, 
можете лесно да го направите тоа со вашиот паметен 
телефон од каде било.

SMARTLINK
Со SmartLink, инфозабавниот систем му овозможува 
на возачот безбедно да го користи телефонот додека 
вози. Дополнително, сите инсталирани апликации 
кои се сертифицирани како безбедни за возила 
компатибилни со Apple CarPlay се достапни безжично.
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ОСТАВА ЗА ЧАДОР
Генијална преграда со оригинален чадор на ŠKODA е поставена внатре во возачката 
врата. Дизајниран е да дозволи водата да истекува од автомобилот, одржувајќи ја 
внатрешноста сува.

ПРЕГРАДА ВО ЦЕНТРАЛНА КОНЗОЛА
Во преградата на централната конзола, која има две USB-C порти, ќе најдете и 
држач за молив и универзален клип. Може да се користи за прицврстување на 
кабли и други мали предмети. 

ПАМЕТНО, НЕ СЕ ОДНЕСУВА 
САМО НА ТЕЛЕФОНИТЕ

USB ПОРТ НА ПАНЕЛ НА КРОВОТ 
Сместен во покривниот панел кај ретровизорот, овој USB-C приклучок е идеален за 

полнење уреди поставени на ветробранското стакло.

ОТСТРАНЛИВ ДРЖАЧ ЗА ПИЈАЛОЦИ 
За вашите пијалоци, двоен држач за чаши со функција Easy Open може да се постави 

на централната конзола на дофат на раката на возачот и совозачот.
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Новата FABIA е опремена со многу паметни решенија. Бидејќи 
потребите на возачот секогаш се на прво место, дојдовме до решенија 
кои ги прават секојдневните патувања без напор, а автомобилот 
пријатен за возење.

ОСТАВА НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНЗОЛА 
Практичната опрема, која ќе ја ценат патниците на 
задните седишта, вклучува пространа преграда 
за складирање на централниот тунел заедно со 
флексибилен држач за чаши. Кога не се користи, 
можете да го преклопите држачот за чаши и да го 
зголемите просторот за складирање.

ДВОЕН ЏЕБ 
Организирајте ги работите уште подобро со двојни 
џебови на задниот дел од предните седишта. Безбедно 
оставете го вашиот лаптоп во поголемиот џеб, а 
вашиот мобилен телефон во помалиот.

ПРЕКЛОПЛИВО СЕДИШТЕ 
Преклопливиот потпирач за грб на совозачкото 
седиште му дава на автомобилот уште поголема 
варијабилност и ви овозможува да транспортирате 
поголеми предмети.
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ПАТУВАЈТЕ ВО КОМФОР КЛАСА

KESSY 
Брзо ќе се навикнете на практичноста на „Keyless Entry, Start and exit System“.

Во новата FABIA, предните и багажните врати може да се користат за отклучување 
или за заклучување на возилото.

ПРЕКЛОПЛИВИ РЕТРОВИЗОРИ 
Надворешните странични ретровизори автоматски се преклопуваат кога 
автомобилот е заклучен. Ова ги штити ретровизорите од оштетување, особено 
при паркирање на потесен простор, а добивате и визуелна потврда дека возилото е 
заклучено. Ретровизорот на возачот доаѓа со функција на затемнување.

ГРЕЕЊЕ НА ВОЛАН 
Кога возачот се чувствува удобно, тогаш возењето е побезбедно. Затоа опсегот на 
опрема за новата FABIA вклучува греење на волан. Функцијата за греење може да се 
контролира преку копчето на воланот или преку системот за инфозабава. Изберете 
ниво на греење што ви одговара и уживајте во удобното патување.

ГРЕЕЊЕ НА ВЕТРОБРАНСКО СТАКЛО 
Со оваа практична функција, никогаш повеќе нема да треба да го стругате 

ветробранското стакло. Греењето на стаклото, кое се контролира преку 
инфозабавата, брзо ќе го исчисти мразот или внатрешната кондензацијата.
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Најдобрите технолошки измени се оние кои ви го олеснуваат животот без воопшто да ги 
забележите. Го следевме ова мото кога ја дизајниравме новата FABIA. Сè, од најмалите 
детали за дизајнот до практичната функција е замислено да го направи вашето патување 
навистина удобно.

ОСТАВА ЗА ТЕЛЕФОН И USB 
Оставата за телефон, погодна и за уреди со големи екрани, создава засилен 
сигнал за вашиот мобилен телефон и во исто време безжично го полни вашиот 
уред додека возите. Двете USB-C приклучоци ви овозможуваат лесно да ги 
поврзувате вашите уреди со инфозабавниот систем.

JUMBO BOX И ДРЖАЧИ ЗА ПИЈАЛОК
Безбедно чувајте ги сите мали електронски уреди во Jumbo Box просторот во 

предниот потпирач за рака. Овде можете да најдете и приклучок за 12V. За вашите 
пијалоци, на централната конзола има држачи за чаши со функција Easy Open.

ЗАДЕН ПОТПИРАЧ ЗА РАКА
Кога средното задно седиште не е зафатено, 
потпирачот за рака со држачи за пијалоци може да 
се преклопи надолу.

ОТВОРИ ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈА И USB ПОРТИ 
Отворите лоцирани на задната страна на предниот потпирач за рака им 
овозможуваат на задните патници лесно да го приспособат протокот на 

воздух за да им одговара. Овде можете да најдете и две USB-C порти кои 
овозможуваат полнење на мобилен телефон.
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КАПАЦИТЕТ 
Багажниот простор на новата FABIA со волумен од 380 литри може да се зголеми до 

1.190 литри со преклопување на задните седишта.

СЕ Е НА СВОЕТО МЕСТО

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ОСТАВА 
Искористете го расположливиот простор во багажникот паметно. 
Многуфункционалната остава дизајниран за складирање на облека и долги, лесни 
предмети ќе ви се најде од корист.

Секогаш е подобро да ги имате работите во ред. Без разлика дали е во вашиот дом или во вашиот автомобил. Тоа лесно може да се 
постигне во новата FABIA. Благодарение на неговиот дарежлив багажен капацитет и мноштвото Simply Clever детали, сè ќе остане на 
вистинското место.

LED ВНАТРЕШНИ СВЕТЛА 
Благодарение на LED технологијата, задните патници можат да ги користат овие 
моќни светилки без да го вознемируваат возачот. Освен тоа, возачот може да 
управува со задните светла директно од возачкото седиште (не е прикажано). 
Внатрешните LED светла напред и назад доаѓаат како дел од LED амбиенталниот 
пакет.

ПАНОРАМСКИ ПОГЛЕД 
Уживајте во чувството на слобода и просторност со панорамскиот покрив, целосно 

изработен од специјално затемнето стакло и гарантира највисок стандард за 
безбедност, како и удобност.
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ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА
Овие четири воздушни перничиња ги штитат карлицата и градите на 
возачот и другите патници во случај на страничен судир.

ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ ЗА КОЛЕНА
Ова воздушно перниче, кое се наоѓа под столбот на 

воланот, ги штити колената и потколениците на возачот.

БЕЗБЕДНОСТ Во екстремни ситуации, кога возачот не може активно да 
влијае на ситуацијата, пасивните безбедносни елементи 
на автомобилот преземаат контрола - како воздушните 
перничиња. Можете да го опремите вашиот автомобил со 
најмногу девет од нив.

ВОЗДУШНИ ПЕРНИЧИЊА ЗА ГЛАВА
По активирањето, воздушните перничиња за глава создаваат ѕид кој ги штити 

предните и задните патници од повреди на главата.

ПРЕДНО ВОЗАЧКО И СОВОЗАЧКО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ
Додека воздушното перниче на возачот е се наоѓа во воланот, воздушното 
перниче за совозачот се наоѓа во централната табла. Доколку е потребно, ова 
може да се деактивира кога на предното седиште е поставено детско седиште.
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Стандардната опрема во Active нивото на опрема вклучува Front Assist, Lane assist, Driver 
Activity Alert од активни безбедносни системи. Basic LED предни светла, SWING радио со 
6.5” екран, Bluetooth, Smartlink поврзување за телефонот, клима уред, ограничувач на брзина, 
странични ретровизори и кваки на вратите во црна боја, електрични стакла на предните врати, 
централно заклучување со далечинско, тонирани стакла, 15” челични тркала, и многу повеќе. 

ACTIVE

ACTIVE ЦРНА ВНАТРЕШНОСТ 
Црна подлога
Glossy црни детали
Материјали од штоф
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AMBITION Стандардната опрема во Ambition нивото на опрема вклучува странични ретровизори 
(електрично прилагодливи со греење) и рачки на вратите во боја на каросерија, хром 
пакет во ентериерот, KESSY Go копче за вклучување на моторот, мал кожен пакет, фиока 
за наочари, темпомат, висинско прилагодување на двете предни седишта, Škoda Surround 
систем со 6 звучници и многу повеќе. Ентериерот на Ambition е достапен во три варијанти. 

AMBITION ЦРНА ВНАТРЕШНОСТ 
Црна подлога
Anodized Cross детали
Материјали од штоф

AMBITION ЦРНА/СИВА ВНАТРЕШНОСТ 
Подлога од Штоф 
Grey metallic детали
Материјали од штоф
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STYLE Стандардната опрема во Style нивото на опрема вклучува двокрак мултифункционален кожен 
управувач, BOLERO радио со 8” екран, Maxi Dot борд компјутер, преграда за безжично полнење на 
телефон во предната конзола, CLIMATRONIC, сензори за паркирање позади, електрични стакла на 
сите врати, сензори за дожд, лумбално прилагодување на двете предни седишта, 15” алуминиумски 
фелни и многу повеќе. Ентериерот на Style е исто така достапен во три варијанти. 

STYLE ЦРНА/СИВА ВНАТРЕШНОСТ 
Подлога од штоф со сиви шевови
Сиви металик детали
Материјали од штоф

STYLE ЦРНА/БАКАРНА ВНАТРЕШНОСТ 
Подлога од штоф со бакарни шевови
Бакарни металик детали
Материјали од штоф
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AMBITION 
DYNAMIC

DYNAMIC пакетот вклучува 
спортски седишта, алуминиумски 

педали, трокрак спортски 
мултифункционален кожен 

управувач, алкантара декор на 
инструменталната табла, декор 

лента со амбиентално осветлување 
и висинско прилагодување на 

предните седишта.

AMBITION DYNAMIC ВНАТРЕШНОСТ 
Suedia подлога со шевови

Металик сиви детали
Suedia/штоф, црн тапацир на кров

STYLE 
DYNAMIC
DYNAMIC пакетот вклучува 
спортски седишта, алуминиумски 
педали, трокрак спортски 
мултифункционален кожен 
управувач, алкантара декор на 
инструменталната табла и декор 
лента со амбиентално осветлување.

STYLE DYNAMIC ВНАТРЕШНОСТ  
Suedia подлога со шевови with stitching
Металик сиви детали
Suedia/штоф, црн тапацир на кров
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ВНАТРЕШНОСТ

Active Black (штоф) Ambition Black (штоф)
Ambition/Style Dynamic Black

(Suedia/fabric), предни спортски седишта
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Style Black (штоф) Style Copper (штоф)
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Користејќи го концептот за боја во црна или сива боја, кој нуди 23 комбинации, можете да го обоите вашиот автомобил во вашата омилена боја и да му дадете поголема 
препознатливост. Црната Color Concept верзија ви овозможува да комбинирате црн покрив, надворешни ретровизори и алуминиумски тркала со различна боја на 
каросеријата (освен Magic Black и Energy Blue). Покрај сивиот покрив, надворешните ретровизори и тркалата, концептот за сива боја (не е достапен за Graphite Grey и 
Energy Blue), доаѓа и со рамката на предната решетка во сива боја.
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ТРКАЛА

18" LIBRA black gloss brushed alloy wheels* 17" PROCYON black metallic alloy 
wheels with black Aero covers

16" PROXIMA silver alloy wheels with 
black Aero covers
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16" PROXIMA grey metallic alloy 
wheels with black Aero covers

17" PROCYON grey metallic alloy 
wheels with black Aero covers

15" ROTARE black metallic alloy wheels

17" PROCYON silver alloy wheels with 
black Aero covers

16" PROXIMA black metallic alloy 
wheels with black Aero covers

15" ROTARE silver alloy wheels 15" steel wheels with CALISTO covers 14" steel wheels with FLAIR covers
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1.0 MPI/59 kW 1.0 TSI/70 kW 1.0 TSI/81 kW

Бензински мотор Бензински мотор со турбополнач Бензински мотор со турбополнач

МОТОР

Цилиндри/Кубен капацитет(cc) 3/999 3/999 3/999

Моќност (kW/rpm) 59/6,300 70/5,000–5,500 81/5,500

Вртежен момент (Nm/rpm) 93/3,700–3,900 175/1600–3,500 200/2,000–3,000

Емисија на CO2 EU6AP EU6AP EU6AP

Гориво Бензин, RON min. 95 Бензин, RON min. 95 Бензин, RON min. 95

ПЕРФОРМАНСИ

Максимална брзина (km/h) 179 195 205

Забрзување од 0–100 km/h (с) 15.5 10.6 9.7 (9.6)

Потрошувачка WLTP* (л/100 km)

– ниско 6.01–6.52 6.47–7.00 6.55–7.13 (7.43–7.99)

– средно 4.78–5.20 4.77–5.41 4.99–5.53 (5.43–6.05)

– високо 4.47–4.85 4.29–4.81 4.28–4.88 (4.70–5.25)

– многу високо 5.24–5.75 5.19–5.72 4.98–5.64 (5.42–5.89)

– комбинирано 5.01–5.46 5.00–5.54 4.98–5.58 (5.47–5.99)

CO2 емисии WLTP* (g/km)

– ниско 136.24–147.71 146.80–158.82 148.87–162.02 (168.84–181.69)

– средно 108.37–117.82 108.10–122.74 113.22–125.66 (123.35–137.42)

– високо 101.18–109.84 97.15–109.07 97.23–110.71 (106.69–119.22)

– многу високо 118.81–130.29 117.81–129.79 113.19–128.04 (123.11–133.85)

– комбинирано 113.57–123.67 113.30–125.71 113.03–126.80 (124.13–136.02)

ПРЕНОСНА МОЌНОСТ

Погон На предните тркала На предните тркала На предните тркала

Спојка 
Хидраулична спојка 
со еден диск

Хидраулична спојка 
со еден диск

Хидраулична спојка со еден диск 
(Електро-хидраулично управувана 
коаксиална двојна спојка)

Пренос Мануелен, 5 брзини Мануелен, 5 брзини Мануелен, 6 брзини (Автоматски 7-степен DSG)

ТЕЖИНА

Максимална тежина – во стандардна верзија со 75кг возач (kg) 1,116–1,146 1,142–1,171 1,165–1,194 (1,187–1,216)

Кориснички товар, вклучително возач и дополнителна опрема (kg) 404–528 405–528 405–528 (405–528)

Вкупна тежина (kg)** 1,509–1,609 1,538–1,660 1,561–1,680 (1,583–1,709)

Товар на приколка без сопирачки (max. kg)** 550–570 570–580 580–590 (590–600)

Товар на приколка со сопирачки – 12% (max. kg)** 800 1,000 1,100

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

( ) Се однесува на верзиите со автоматски менувач
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ДОПОЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ  

Каросерија  Надворешни димензии  

Тип 5-seater, 5-door, 2-compartment Должина/ширина (mm) 4,108/1,780

Коеф. на аеродинамичност CW 0.278–0.315 according to engine version Висина (mm) 1,459

Дијаметар на вртење (m) 10.7 Меѓу-оскино растојание (mm) 2,564

Шасија  Track front/rear (mm) 1,525/1,509

Предна оска McPherson суспензија со пониски триаголни врски и торзионен стабилизатор Растојание од подлогата  (mm) 138

Задна оска Мултиелементна оска Внатрешни димензии  

Систем за сопирање Хидрауличен дво-дијагонален систем за кочење со вакуум Бочен простор напред/позади  (mm) 1,428/1,417

– предни сопирачки Диск сопирачки со внатрешно ладење и варијабилен клип Ефективен простор за глава напред/назад(mm) 1,032/976

– задни сопирачки Сопирачки со барабан Багажен простор (max. l)  

Управување Директно електрично управување Без резервно тркало, со задни наслони

Тркала 5J x 14”; 5.5J x 15” – кренати / спуштени 380/1,190

Пневматици 185/70 R14; 185/65 R15 Капацитет на резервоарот (l) 40

Прикажаните технички информации се дадени за ориентација. Се однесуваат на празно возило без дополнителна опрема. 
Порше Македонија ги задржува правата на промени без претходна најава. 
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ПРАВНИ НАПОМЕНИ
Сликите прикажани во овој каталог се користат само за 
илустративни цели и не се наменети за било каков договор или 
гаранција. Тие прикажуваат автомобили и одредени илустрации, 
карактеристики, делови и опрема кои може да се разликуваат 
од вистинските автомобили и од земја до земја. За да добиете 
точна спецификација на карактеристики, делови и опрема, 
контактирајте со најблискиот локален ŠKODA партнер.

MyŠKODA APP
Уживајте во целосната контрола на вашиот автомобил. 
Преземете ја апликацијата MyŠKODA и пристапувајте 
до сите потребни функции во секое време, без разлика 
дали станува збор за податоци за возење, досег, 
планирање на рута или последната паркинг позиција.


