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CSENDES ÖNBIZALOM, 
ZAJOS SIKER
Városi kisautó. Városi legenda. Városi mindenes. Számtalan címkét 
ráaggathatunk, a teljesen megújult ŠKODA FABIA azonban a vezetője által 
válik azzá, ami. Egy lenyűgözően friss és egyedi autóvá, ami a járdaszegély 
mellett éppúgy otthon érzi magát, mint a kifutón. Megjelenését áramvonalas 
részletek és markáns élek határozzák meg, melyekkel minden figyelmet 
magára irányít. Nem beszélve az élénk erőforrásról, az élesen villanó LED-
fényszórókról, a fejlett biztonsági rendszerekről, a számos csatlakozási 
lehetőségről és a tágas belső térről, ahol a begyűjtött bókok számára is bőven 
akad hely.

Kényelembe helyezni magunkat, és teljes egészében megmaradni 
önmagunknak – a kettő még sosem volt ennyire egyszerű. Az új ŠKODA FABIA 
nem csupán egy mindent tudó városi autó. Sokkal inkább egy kezes ragadozó, 
melynek a városi dzsungel a vadászterülete. 

Erről szól a Simply Clever. Erről szól a ŠKODA



   KÜLSŐ
DIZÁJN



STÍLUS ÉS FUNKCIONALITÁS
Az autó 0,28-cal kezdődő 

légellenállási együtthatója új 
mércét állít fel osztályában. Ehhez 

a karosszéria formája (például a 
leereszkedő tető, a szélvédő dőlése 

stb.), az autó légellenállását javító 
további beállítások és a speciálisan 

erre a célra tervezett részletek is 
mind-mind hozzájárulnak. 

KÖNNYED 
ÉS DINAMIKUS
Lendületes szépség és áramvonalas külső találkozik az új 
FABIA modell lobbanékony formatervében. A kompakt 
kialakítás csökkenti a háromajtós ŠKODA légellenállását, 
egyúttal a márka sportos elődei előtt tiszteleg.
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ÁRAMVONALAS DIZÁJN
Ezek közé tartoznak többek között az 

aerodinamikai szempontból optimalizált 
külső visszapillantó tükrök, de ilyen 
az első lökhárító körüli légmozgást 

segítő légfüggöny és az aktív léghűtés 
is, melyek a fölösleges légáramlás 

csökkentése mellett biztosítják  
a motor ideális hűtését. 

K
ül

ső
 d

iz
áj

n
10



PANORÁMATETŐ
A dinamikus külső kialakítás tovább fokozható 

az opcionálisan választható panorámás 
üvegtetővel, mely a szélvédőtől egészen 

a hátsó légterelő szárnyig ér.

A LEVEGŐ URA. TETŐTŐL TALPIG. 
A meghosszabbított hátsó légterelő szárny és a hátsó ablakot határoló függőleges bordák nemcsak 
meghatározó dizájnelemek, de az autó a légellenállását is javítják. Akárcsak azok megoldások, 
melyek első pillantásra nem is látszanak. Az alvázburkolat csökkenti a turbulenciát, javítja az  
autó alatt légáramlást, ami sima utat biztosít, és fokozza a jármű stabilitását.
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HÁTSÓ LÁMPÁK 
Az új FABIA vízszintesen kialakított hátsó lámpája 

két változatban elérhető. Az alapváltozat tolatás 
során és a ködlámpákhoz használ LED-es 

fényszórókat, míg az extrafelszereltségként elérhető 
változat FULL LED hátsó fényszórókkal rendelkezik.

FÉNYSZÓRÓK ÉS KÖDLÁMPÁK 
A dekoratív kristályos elemekkel ellátott fényszórók LED-es technológiára épülnek. Az alapváltozat LED-es nappali 
fényszórókat, LED-es tompított fényt és teljes fényt, valamint LED-es irányjelzőket kínál. A teljes LED fényszórók 
emellett LED-es oldalsó lámpákat (melyek az irányjelzés támogatására és a tompított fény alacsonyabb sebességnél 
történő kiegészítésére szolgálnak) és LED-es sarokvilágítás funkciót is tartalmaznak. Az első ködlámpák a lökhárító  
alsó részén helyezkednek el. Gyakorlati funkciójuk mellett az autó megjelenésében is fontos szerepet játszanak.
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SZÍNCSOMAG
A fekete vagy a szürke színcsomag használatával, mely 23-féle kombinációt kínál, nemcsak 
kedvenc színeibe öltöztetheti autóját, de még személyre is szabhatja. A fekete változat 
például lehetővé teszi, hogy a fekete tetőt, a fekete (külső) visszapillantó tükröket és a fekete 
könnyűfém keréktárcsákat (a feketemágia gyöngyház és az atlanti kék kivételével) tetszőleges 
karosszériafényezéssel kombinálja. A szürke tető, szürke visszapillantó tükrök és szürke 
keréktárcsák mellett a szürke színkoncepció (ami grafitszürke metál és atlanti kék fényezéssel 
nem választható) természetesen szürke színű elülső hűtőrácsot kínál.

23 VÁLTOZAT IGAZI 
EGYÉNISÉGEKNEK



     BELSŐ
DIZÁJN



VIRTUÁLIS MŰSZERFAL 
10,25 colos kijelzőjével a digitális kijelző (virtuális műszerfal) a fedélzeti számítógép 
speciális adataitól a navigációs rendszer továbbította információkig minden fontos 
tudnivalót megjelenít. A vezető a multifunkciós kormánykeréken található „Nézet” 
(View) gomb segítségével ötféle alapnézet közül választhat.

EBBŐL AZ AUTÓBÓL 
NINCS KISZÁLLÁS 

Beülni az új FABIA volánja mögé olyan érzés, mint egy szintlépés.  
Az autó tágas belső teret kínál, mely kiváló minőségű anyagokat és 
egyedi lehetőségeket kínál a dizájn, a technológia és a kényelem terén 
egyaránt. Ha már benne ül, többé nem kell kilépnie a komfortzónájából.

HANGULATVILÁGÍTÁS
Tapasztalja meg a kényelmesen tágas utastér érzését a világításon keresztül 

is! A különféle LED fényforrások a műszerfalon körbefutó (szabadon 
váltogatható piros és fehér) fényeket, a középkonzol és a kilincsek világítását, 

valamint az első és hátsó olvasófényeket foglalják magukban.
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DEKORATÍV RÉSZLETEK 
Az új FABIA szemet gyönyörködtető, krómozott műszerfala 
és szellőzőnyílása az esztétikus belső tér és a funkcionalitás 
tökéletes kombinációját kínálja.

TÁGASSÁG
A hátsó üléseknél tapasztalható bőséges 

térd- és fejtér az első osztályú  
autók szintjére emeli a FABIA-t.
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CONNECTIVITY



NAPTÁR 
A kifejezetten munkához tervezett Naptár alkalmazással produktívan és biztonságosan töltheti utazási 
idejét. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy vezetés közben hozzáférhessen a naptárához, a navigációs gomb 
használatával időben és kényelmesen odaérhet a tervezett értekezletre, de okoseszköze használatával akár 
konferenciahívásokhoz is csatlakozhat. Szinkronizált online tartalmait ezentúl még könnyebben elérheti, és 
eszközei között is zökkenőmentesen válthat.

ONLINE KÖZLEKEDÉSI INFORMÁCIÓ 
A naprakész információk révén tökéletes 
áttekintést kaphat utazásairól. Ez a funkció 
lehetővé teszi, hogy minden váratlan akadályra, így 
az útfelújításokra, a balesetekre és a torlódásokra 
is időben reagálhasson.

A folyamatos online jelenlétnek köszönhetően bármikor 
informálódhat vagy kikapcsolódhat. Ezen felül utazás közben végig 
asszisztensrendszerek segítik. A ŠKODA Connect megnyitja  
Ön előtt a korlátlan kommunikációs lehetőségek kapuját.

ŠKODA CONNECT: 
VIGYE MAGÁVAL 
AZ ONLINE VILÁGOT!

PARKOLÁSIHELY-MEGHATÁROZÁS 
Bárhonnan megtekintheti, hol parkol az autója. 

A MyŠKODA alkalmazás ráadásul nemcsak a 
pontos helyet mutatja meg,  

de azt is, hogy járműve milyen távolságra 
található.
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LAURA, A DIGITÁLIS HANGVEZÉRLŐ
Az online hangvezérlő rendszer jóvoltából autója valósággal csüng majd minden szaván. A rövid parancs 
immár a múlté, ma már a hétköznapi beszédet is értő Laurával vezérelheti autóját. Laura egyaránt segít 
a navigációs, a média- és a szöveges üzenetek kezelésében, hogy Ön minden porcikájával a vezetésre 
összpontosíthasson. A rendszer aktiválásához egyszerűen csak mondja azt, hogy „Okay, Laura!”

TRAFFICATION ALKALMAZÁS
A Traffication app tovább növeli a biztonságot azáltal, hogy forgalommal 
kapcsolatos figyelmeztetéseket továbbít a járművezetőnek út közben. 
Ez a háttérben futó alkalmazás jelez, ha rossz haladási irányba tart, illetve 
akkor is értesítéseket küld, ha a jármű sugarában vészvillogó kapcsol be.

TOVÁBBI CSATLAKOZTATHATÓSÁGI 
LEHETŐSÉGEK
Fedezze fel autójában a további hasznos kiegészítő funkciókat és rendszereket! Vegye igénybe például Laura, a digitális hangos asszisztens 
segítségét. A SmartLink funkción keresztül, mely támogatja az Apple CarPlay és az Android Auto alkalmazásokat is, az autó Infotainment 
rendszere lehetővé teszi a telefon biztonságos használatát vezetés közben. Az autóban lévő csatlakoztathatóságot további Infotainment 
alkalmazásokkal is javíthatja. Ilyen például a naptár, a digitális kézikönyv, a forgalmi információk és még sok egyéb funkció.
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SIMPLY
    CLEVER



ESERNYŐTARTÓ
Az ötletes esernyőtartó rekesz a vezetőoldali első ajtóba van elrejtve. Arra lett tervezve, 
hogy a víz kifolyjon az autóból, így a belső tér minden körülmények között száraz maradhat.

ELSŐ TÁROLÓREKESZ 
A két USB-C típusú csatlakozóval rendelkező középkonzol tárolórekeszében még egy 
ceruzatartó és egy univerzális csipesz is helyet kapott, így vezetékek és apróbb tárgyak 
tárolásához is tökéletes.

ÍGY IS, ÚGY IS 
NAGYON OKOS

Az új FABIA telis-tele van jobbnál jobb ötletekkel. Mivel 
számunkra mindig a vezető igényei a legfontosabbak, ezért 
olyan megoldásokkal szereltük fel, melyek könnyebbé 
teszik a mindennapokat, és a vezetési élményt is fokozzák.

USB A TETŐPANELBEN 
A visszapillantó tükör felett, a tetőpanelben található USB-C 
csatlakozó ideális a szélvédőn rögzített eszközök töltéséhez.
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HÁTSÓ TÁROLÓREKESZ
Praktikus kiegészítő, melyet a hátul utazók fognak igazán értékelni. A tágas tárolórekeszben még egy rugalmas 
pohártartó is helyet kapott. Ha nincs rá szüksége, a pohártartó lehajtásával tovább növelheti a tárhelyet.

ELTÁVOLÍTHATÓ POHÁRTARTÓ 
Az Easy Open funkcióval ellátott dupla pohártartó bármikor elhelyezhető a 
középkonzolon, ahol a vezető és az utasok számára is kényelmesen elérhető.
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  KÉNYELEM ÉS 
CSOMAGTÉR



ELSŐ OSZTÁLYÚ UTAZÁSI ÉLMÉNY
Mindig azok a legnagyszerűbb technológia fejlesztések, melyek anélkül könnyítik meg 
az életünket, hogy észrevennénk. Az új FABIA tervezése során is ezt a mottót követtük. 
Ebben az autóban a legapróbb részletektől kezdve a praktikus szempontokig minden  
azt a célt szolgálja, hogy utazása valóban kényelmes legyen.

KESSY 
Gyorsan hozzá fog 

szokni a KESSY 
(kulcs nélküli nyitási/

zárási/indítási 
rendszer) nyújtotta 

kényelemhez. Az 
új FABIA esetén 

az első ajtók és 
a csomagtérajtó 

nyitásához, 
zárásához sem kell a 

kilincshez érnie.

BEHAJTHATÓ 
TÜKRÖK
Az oldalsó visszapillantó 
tükrök automatikusan 
becsukódnak az autó 
lezárásakor, így – 
különösen, ha szűk 
helyen parkol – kevésbé 
kell károsodástól 
tartania. Ráadásul a 
megoldás vizuálisan is 
megerősíti Önt, hogy 
valóban zárva hagyta-
e járművét. Ezen kívül 
a vezetőoldali tükör 
olyan funkcióval is 
rendelkezik, mely menet 
közben megakadályozza, 
hogy az Ön mögött 
haladó autó fényszórója 
elvakítsa.
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FŰTHETŐ KORMÁNYKERÉK 
Amikor az autója kényelmes, a vezetés nemcsak élvezetesebbé, de biztonságosabbá is válik. Éppen ezért az új FABIA fűtött kormánykereket kapott. A fűtési funkció 
a kormánykeréken elhelyezett gombokkal vagy az Infotainment rendszeren keresztül vezérelhető. Állítsa be a kívánt hőfokot, és élvezze az utazást kényelmesen!

SZÉLVÉDŐFŰTÉS 
Ennek a praktikus funkciónak köszönhetően soha többé nem kell a szélvédőt kaparnia. És nem csupán télen veszi hasznát.  
Az Infotainment rendszeren keresztül irányítható szélvédőfűtés rövid idő alatt eltávolítja a jeget vagy a párát a szélvédőről.
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MOBILBOX ÉS USB 
A Mobilbox felerősíti mobileszköze jelét, és vezeték nélküli töltést tesz lehetővé vezetés közben. Ez a rekesz 
nemcsak könnyen hozzáférhető, de a nagyobb kijelzős eszközökkel is kompatibilis. Használatával akár 
két telefont is tölthet egyidejűleg. A két USB-C port a központi konzolon helyezkedik el, így könnyedén 
csatlakoztathatja külső eszközeit az Infotainment rendszerhez – csatlakozók vagy adapterek nélkül.

JUMBO BOX ÉS ITALTARTÓ 
Ez a tágas tárolórekesz az első könyöklő alatt található, amelyben 

biztonságosan tárolhatja, például, elektronikus eszközeit. A Jumbo 
Box hátulján egy csatlakozóaljzat (12 V) található, az italok számára 

pedig egy Easy Open funkcióval ellátott tartórekeszt alakítottunk ki.
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KARTÁMLA 
Amikor a középső hátsó ülés üres, a hátul utazók 
kényelme a pohártartóval ellátott, lehajtható 
kartámlával is fokozható.

HÁTSÓ SZELLŐZŐK ÉS USB CSATLAKOZÓK 
Az első kartámasz hátsó oldalán elhelyezett szellőzőnyílások révén a hátul utazók  

saját maguk állíthatják be a számukra ideális légáramot. Ugyanitt két USB-C  
típusú csatlakozó is helyet kapott, melyek mobileszközök töltését teszik lehetővé.
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LED OLVASÓLÁMPA 
A LED technológiának köszönhetően a hátul utazók anélkül használhatnak erős fényű 
olvasólámpákat, hogy megzavarnák a vezetőt. Ezenkívül a vezető a hátsó fényeket közvetlenül 
a vezetőülésből is működtetheti (nem látható a képen). Az első és hátsó LED olvasólámpák is 
a LED hangulatvilágítást tartalmazó csomag részeként kerülnek forgalomba.

PANORÁMÁS NAPFÉNYTETŐ 
Élvezze a szabadságérzetet és a még nagyobb helyet a teljes 

egészében speciális, színezett üvegből készülő napfénytetőnek 
köszönhetően, mely a legmagasabb biztonsági követelményeknek  

is megfelel, és kevesebb hőt enged be az autóba.
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MINDENNEK MEGVAN A HELYE

MULTIFUNKCIÓS 
TÁROLÓ
A praktikus 
multifunkcionális 
tárolót ruhadarabok, 
valamint hosszú, 
könnyű, életlen tárgyak 
szállítására fejlesztettük 
ki. Használatával 
személyes tárgyai többé 
nem foglalnak helyet 
a csomagtérben – 
legalábbis nem a többi 
csomag rovására.

RÖGZÍTŐHÁLÓK 
Az egy vízszintes és két 
függőleges hálóból álló 

készlet gondoskodik tárgyai 
megfelelő rögzítéséről. 

Ráadásul mindig tudni fogja, 
mit hová rakott.

Rend a lelke mindennek, tartja a mondás, ami igaz az otthonunkra, de ugyanígy igaz az autónkra is. 
Szerencsére, ha rendrakásról van szó, az új FABIA megkönnyíti a dolgunkat. Bőséges csomagterének  
és sok-sok egyszerűen nagyszerű részletnek köszönhetően minden a helyére kerül – és ott is marad.
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RUGALMAS 
TÁROLÓ 
A csomagtér oldalsó 
falához rögzíthető, 
rugalmas tárolórekesz 
ideális virágok, kisebb 
játékok, élelmiszerek 
szállításához. A rekesz 
méretét mindig az aktuális 
igényeknek megfelelően 
állíthatja be. Amikor nem 
használja, egyszerűen 
lehajtható.

KAPACITÁS
Az új FABIA 380 

literes csomagtérrel 
rendelkezik, ami 

a hátsó ülések 
lehajtását követően 

1190 literre 
növelhető. 
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BIZTONSÁG



UTAZÁSI 
ASSZISZTENS

ADAPTÍV TEMPOMAT
Ez az akár 210 km/órás sebességnél is használható asszisztensrendszer – 
az alap tempomaton felül – az elülső hűtőrácsba épített radarberendezés 
segítségével tartja fenn a biztonságos követési távolságot.

ADAPTÍV SÁVTARTÓ ASSZISZTENS
A rendszer a megfelelő sáv közepén tartja a járművet, a sáv nem szándékos 
elhagyása esetén pedig figyelmezteti a vezetőt. A sávtartó asszisztens  
útépítés miatti sávterelés esetén is képes átvenni az autó irányítását.

Az utazási asszisztens az adaptív tempomat (beleértve a Front assist rendszert) és az 
adaptív sávtartó asszisztens funkcióit kombinálja egymással. A maximális biztonság 
érdekében az utazási asszisztenst a vezetőnek folyamatosan ellenőrzés alatt kell tartania. 
Éppen ezért az új FABIA kapacitív kormánykerékkel érkezik, mely a vezető érintését 
érzékelve egyfajta interaktív kezelőfelületként működik. Amennyiben a sofőr nem figyel 
a vezetésre, a kapacitív kormánykerék figyelmezteti. Az utazási asszisztens kizárólag a 
virtuális műszerfallal együtt elérhető.
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HOLTTÉRFIGYELŐ 
RENDSZER 

A hátsó lökhárítóban lévő 
radarérzékelők segítségével 

a holttérfigyelő rendszer 
az autó mögötti és 

melletti területet ellenőrzi. 
Képes a többi jármű és a 

kerékpárosokhoz hasonló, 
nehezebben észlelhető 

„akadályok” akár 70 méterről 
történő érzékelésére is.  

A környező járművek 
távolsága és sebessége 

alapján eldönti, 
figyelmeztesse-e  

a vezetőt vagy sem.

KIÁLLÁSI 
ASSZISZTENST 

Ez az asszisztens a 
holttérfigyelő rendszer 

– hátsó lökhárítóban 
elhelyezett – radarérzékelőit 

használja. Rossz látási 
viszonyok esetén is segít 

biztonságosan kitolatni 
a parkolóhelyről, és ha 

közvetlen veszélyt észlel, 
akár automatikusan 

 is fékezhet.

FRONT ASSIST 
Az elülső hűtőrácsba szerelt radarberendezést használó Front Assist folyamatosan ellenőrzi az előttünk haladó jármű 
távolságát, és vészfékezési funkciót is magában foglal. A rendszer ezenkívül prediktív gyalogosvédelemmel rendelkezik, 
mely hang- és fényjelzéssel, valamint enyhe fékezéssel figyelmezteti a vezetőt.

MÉG TÖBB 
SZAKÉRTELEM  
A FEDÉLZETEN

Az utakon a legváratlanabb helyzetekkel találhatja szemben 
magát. Annak érdekében, hogy Ön minden, útközben 
adódó helyzetre felkészülten reagálhasson, további – több 
funkciós – asszisztensrendszerek állnak rendelkezésére.
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PARKOLÓASSZISZTENS
Csökkentse minimálisra a szűk helyekre való beparkolással járó nehézségeket a 
parkolóasszisztens segítségével! A rendszer automatikusan kiválasztja a megfelelő 
parkolóhelyet a párhuzamosan vagy egymásra merőlegesen álló járművek között.

PARKOLÓRADAR 
Sokkal könnyebb és biztonságosabb a parkolás az új FABIA-val,  
mivel az első és hátsó lökhárítókba integrált parkolóradarok 
érzékelik, milyen távolságra van az autó az egyes akadályoktól.
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MONTE 
CARLO

A Monte-Carlo a Monaco Brands bejegyzett védjegye



FEKETE ELÜLSŐ 
ÉS OLDALSÓ 
ELEMEK
A hűtőrács keretének 
és a lökhárító 
légterelőjének 
kiegészítői, valamint 
a küszöbborítások és 
a külső visszapillantó 
tükrök sapkáinak 
fényes fekete elemei 
az Aero borítású, 
fekete, szálcsiszolt 
könnyűfém 
keréktárcsákkal 
válnak igazán 
megnyerővé (a képen 
az opcionális 17" 
Procyon tárcsák 
szerepelnek).

STÍLUSOS 
HÁTSÓ RÉSZ

A modell hátsó részét 
a csomagtartón lévő 

felirat (ŠKODA és 
a modell neve), a 

diffúzor és a fényes 
fekete elemek teszik 

még izgalmasabbá. 
Az autó dinamikus 

megjelenését tovább 
hangsúlyozzák a 

SunSet sötétített 
ablakok, melyek 

napsütéses időben is 
védik a belső teret a 

túlmelegedéstől.

A FABIA modell maga a megtestesült erő és magabiztosság. 
A FABIA MONTE CARLO pedig emel a téten: különleges 
kialakítású fekete dizájnelemeivel még több dinamikát 
sugároz, és kifejezőbb, mint valaha.

KIHAGYHATATLAN 
ÚTITÁRS

A Monte-Carlo a Monaco Brands bejegyzett védjegye



LEGYEN RÉSZESE 
A KLUBNAK
A FABIA MONTE CARLO belterében ülve igazán 
kiváltságosnak érezheti magát. Az enteriőr, ami piros 
metál elemekkel és Carbon dekorbetétekkel van ellátva, 
magabiztosan hangsúlyozza az autó sportos stílusát, miközben 
semmit sem veszít a praktikumából. A számos magával 
ragadó felszerelés az Ön kényelmét és biztonságát szolgálja, 
beleértve a sportkormányt, a fejlett asszisztensrendszereket, 
a LED hangulatvilágítást és a Monte Carlo dizájnú műszerfalat 
(az ábrán az opcionálisan választható virtuális műszerfal 
látható). Az autó vezetése így nemcsak megbízhatóvá, de 
élményekkel telivé is válik.

A Monte-Carlo a Monaco Brands bejegyzett védjegye



SPORTPEDÁLBURKOLAT
A stílusos belső teret az ötvözött kivitelezésű sportpedálburkolatok 
teszik impozánssá. A pedálok gumírozással vannak ellátva, így 
megakadályozzák a cipő elcsúszását.

STÍLUS ÉS 
KÉNYELEM

Az első sportülések 
integrált fejtámlákkal 
rendelkeznek, melyek 

maximális vezetési 
kényelmet 

biztosítanak. A 
sajátos fekete alapon 
piros és szürke csíkos 

szövetkárpit fekete 
mennyezettel 

párosul. Az autóhoz 
FABIA feliratú első 

küszöblécek is 
tartoznak (nincs 

ábrázolva).

A Monte-Carlo a Monaco Brands bejegyzett védjegye



DIZÁJN-
CSOMAG
Tegye FABIA modelljét egyedivé és kényelmessé a 
dizájncsomag segítségével! A csomag dekoratív króm 
külső elemeket, jellegzetes fekete kerekeket és egyéb, 
stílusos felszereléseket tartalmaz.

STÍLUS ÉS PRAKTIKUM
Az autó jellegzetes megjelenését 

a 16"-os Ursus fekete metál, 
szálcsiszolt könnyűfém keréktárcsák 

és krómozott oldalsó ablakkeretek 
emelik ki. A SunSet sötétített 

ablakok és a FABIA felirattal ellátott, 
elülső küszöbök (nincs az ábrán) a 

dizájncsomag részét képezik.
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DEKORATÍV RÉSZLETEK
Az autó elülső és hátsó részén lévő krómozott elemek kiemelik az autó egyéniségét, és magabiztos 
megjelenést kölcsönöznek a modellnek. 
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SZEMÉLYRE
   SZABÁS



Az Active változat alapfelszereltsége többek között krómozott elülső hűtőrácsot, feketére fényezett 
külső visszapillantó tükröket és kilincseket, színezett ablakokat, LED fényszórókat (alapváltozat) 
és LED-es nappali fényszórókat, 12 V-os csatlakozóaljzattal és italtartóval ellátott központi konzolt, 
az első ajtókhoz tartozó elektromos ablakemelőt és távirányítós központi zárat tartalmaz.

ACTIVE

ACTIVE FEKETE BELSŐ TÉR 
Fekete borítás
Fényes fekete dekorbetét
Szövetkárpit
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AMBITION Az Ambition változat alapfelszereltsége többek között az autó fényezésének 
megfelelő (elektronikusan állítható és fűthető) külső visszapillantó tükröket 
és kilincseket, dekorelemekkel díszített króm/ezüst csomagot, a vezetőoldali 
első ajtóba rejtett esernyőt, napszemüvegtartót és magasság szerint állítható
vezetőülést tartalmaz. Az Ambition változat belső tere három változatban elérhető.

AMBITION FEKETE / FEKETE BELSŐ TÉR 
Fekete borítás
„Anodized Cross” dekorbetét
Szövetkárpit
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AMBITION FEKETE / SZÜRKE BELSŐ TÉR 
Szövetborítás
Szürkemetál dekorbetét
Szövetkárpit

AMBITION
Sz
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AMBITION
DYNAMIC

A Dynamic csomag többek között elülső sportüléseket, háromküllős, 
multifunkciós sportkormányt, fémhatású sportpedálborítást, magasság 
szerint állítható vezető- és utasüléseket tartalmaz.

AMBITION DYNAMIC BELSŐ TÉR 
„Suedia” varrott borítás
Szürkemetál dekorbetét
„Suedia” kárpit / szövetkárpit, fekete tetőborítás
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STYLE A Style változat alapfelszereltsége többek között krómozott ablakkeret-dekorációt (az oldalsó ablakok alsó részén), 
ködlámpát, bőr dekorcsomagot (mely a kormánykerékre, a sebességváltó gombra és a kézifék fogantyújára vonatkozik), 
LED hangulatvilágítást, Swing rádiót, két USB-C csatlakozót, KESSY GO-t (kulcs nélküli indítási rendszert), Easy Light 
asszisztensrendszert (automatikus fényszóró-szabályozás, hazaérkezés / útnak indulás funkció), légkondicionálót, valamint 
magasság szerint állítható vezető- és utasüléseket tartalmaz. A Style változat belső tere három változatban elérhető.

STYLE FEKETE / SZÜRKE BELSŐ TÉR 
Szövetborítás szürke varrással
Szürkemetál dekorbetét
Szövetkárpit
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STYLE FEKETE / RÉZ BELSŐ TÉR 
Szövetborítás réz varrással
Rézmetál dekorbetét
Szövetkárpit

STYLE
Sz
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STYLE
DYNAMIC

A Dynamic csomag többek között elülső sportüléseket, 
háromküllős, multifunkciós sportkormányt és fémhatású 
sportpedálborítást tartalmaz.

STYLE DYNAMIC BELSŐ TÉR 
„Suedia” varrott borítás
Szürkemetál dekorbetét
„Suedia” kárpit / szövetkárpit, fekete tetőborítás
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KÁRPIT

Active fekete (szövetkárpit) Style fekete (szövetkárpit) Style réz (szövetkárpit)Ambition fekete (szövetkárpit)
Ambition / Style Dynamic fekete 

(„Suedia” kárpit / szövetkárpit), elülső sportülés 
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KERÉKTÁRCSÁK

18" LIBRA fekete fényű, csiszolt, könnyűfém keréktárcsa 17" PROCYON feketemetál könnyűfém 
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

16" PROXIMA szürkemetál könnyűfém 
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

17" PROCYON szürkemetál könnyűfém 
keréktárcsa fekete Aero burkolattal 

15" ROTARE feketemetál könnyűfém 
keréktárcsa

16" PROXIMA ezüst könnyűfém 
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

17" PROCYON ezüst könnyűfém 
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

16" PROXIMA feketemetál könnyűfém 
keréktárcsa fekete Aero burkolattal

15" ROTARE ezüst könnyűfém 
keréktárcsa

15" acél keréktárcsa CALISTO borítással 14" acél keréktárcsa FLAIR borítással
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1.0 MPI/48 kW 1.0 MPI/59 kW 1.0 TSI/70 kW 1.0 TSI/81 kW 1.5 TSI/110 kW

Benzinmotor Benzinmotor Turbófeltöltéses benzinmotor Turbófeltöltéses benzinmotor Turbófeltöltéses benzinmotor

ENGINE

Hengerszám / Hengerűrtartalom (cm3) 3/999 3/999 3/999 3/999 4/1,498

Max. motorteljesítmény / fordulat (kW / fordulat) 48/5,250–6,300 59/6,300 70/5,000–5,500 81/5,500 110/5,000–6,000

Max. forgatónyomaték / fordulat (Nm / fordulat) 93/3,700–3,900 93/3,700–3,900 175/1,600–3,500 200/2,000–3,000 250/1,500–3,500

Légszennyezésre vonatkozó előírás EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP EU6AP

Üzemanyag min. 95 o. sz. ólmozatlan benzin min. 95 o. sz. ólmozatlan benzin min. 95 o. sz. ólmozatlan benzin min. 95 o. sz. ólmozatlan benzin min. 95 o. sz. ólmozatlan benzin 

TELJESÍTMÉNY

Végsebesség (km/h) 171 178 192 204 (203) 225

Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s) 16.0 15.5 10.6 9.9 (9.8) 8.0

Üzemanyagfogyasztás WLTP (l/100 km) – kombinált 5.0–5.5 5.0–5.5 5.0–5.6 5.0–5.6 (5.5–6.0) 5.6–6.0

CO2 kibocsátás WLTP (g/km) – kombinált 113.1–123.8 113.6–123.5 113.2–127.1 112.8–128.2 (123.8–137.3) 127.1–137.3

ERŐÁTVITEL

Típus Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás Elsőkerék-meghajtás

Átvitel Manuális 5-sebességes Manuális 5-sebességes Manuális 5-sebességes
Manuális 6-sebességes 
(Automata 7-sebességes DSG) Automata 7-sebességes DSG

SÚLY

Saját tömeg – alapváltozat, 75 kg súlyú járművezetővel (kg) 1,122–1,269 1,122–1,274 1,145–1,298 1,168–1,322 (1,188–1,342) 1,224–1,362

Hasznos terhelés – vezetővel és extra felszereltséggel (kg) 415–520 410–520 411–525 412–527 415–520

Össztömeg (kg) 1,513–1,609 1,513–1,609 1,538–1,650 1,565–1,680 (1,585–1,700) 1,612–1,720

Megengedett vontatóterhelés fék nélkül (max. kg) 560 560–570 570–580 580–590 (590–600) 610–620

Megengedett vontatóterhelés fékkel – 12% (max. kg) 800 800 1,000 1,100 1,200

WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) – a Könnyű Gépjárművek Világszerte Összehangolt Teszteljárása
A súlyok az autó felszereltségétől függenek.
( ) Az automata sebességváltóval felszerelt változatra vonatkozik.

A műszaki specifikációk és rajzok az Active, Ambition és Style verziókra 
vonatkoznak. A Monte Carlo autókhoz kínált paraméterek és motorok 
eltérhetnek. További információért forduljon ŠKODA partneréhez.

MŰSZAKI ADATOK

TOVÁBBI SPECIFIKÁCIÓK

Karosszéria Első fékek Belső hűtésű féktárcsák egydugattyús úszónyereggel

Típus  ötüléses, ötajtós, kétterű Hátsó fékek Dobfékek; 1.5 TSI: tárcsafékek

Fordulókör-átmérő (m) 10.7 Hasmagasság (mm) 138

Alváz Csomagtartó térfogat (max. l)

Első tengely
McPherson felfüggesztés alsó háromszög-lengőkarral és 
torziós keresztstabilizátorral

Pótkerék nélkül, hátsó üléstámlákkal - felhajtott/lehajtott 
állapotban 380/1,190

Hátsó tengely Összetett forgattyús tengely Üzemanyagtartály (l) 40
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HA ÉLMÉNY VOLT OLVASNI,  AKKOR KÉPZELJE 
EL ,  MILYEN LEHET AZ AUTÓT VEZETNI!

HÍVJON MINKET ÉS EGYEZTESSEN 
TESZTVEZETÉS IDŐPONTOT! 

KÉPEKRE VONATKOZÓ JOGI NYILATKOZAT
A jelen katalógusban (brosúrában) látható képek csak
illusztrációk, és nem képezik részét semmilyen szerződésnek
vagy garanciának. Ezeken a sorozatgyártás előtti autók
láthatóak, és bizonyos megjelenések, funkciók, alkatrészek és
berendezések eltérhetnek a ténylegesen gyártott autókban,
illetve országonként is előfordulhatnak változtatások. 
A funkciók, alkatrészek és berendezések pontos meghatározása
érdekében, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Önhöz
legközelebbi, helyi ŠKODA márkakereskedővel.

MYŠKODA alkalmazás
Legyen Ön mellett mindig a személyes digitális 
társa. Töltse le a MyŠKODA alkalmazást a PAUL 
interaktív asszisztenssel együtt, amely mindig 
készen áll a segítségre: nemcsak felügyeli az 
autóját, hanem kezelheti vele a napi teendőit is.
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Az Ön ŠKODA márkakereskedője: 


