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UMA QUESTÃO DE ESCOLHA

As escolhas que fazemos são pistas que 
revelam um pouco sobre nós. As escolhas 
podem ser difíceis. Ou podem ser fáceis. Mas 
em nenhum outro lugar são tão divertidas 
como no interior de um ŠKODA FABIA.

Se a sua escolha for uma escolha de 
afirmação, o novo FABIA é a escolha 
certa para si: renovado e redesenhado. O 
design ímpar ŠKODA cristalino vai reter 
o seu olhar. O alegre ColourConcept 
permite-lhe expressar a sua personalidade 
enquanto conduz, oferecendo-lhe inúmeras 
possibilidades de combinações de cores 
para o tejadilho e carroçaria. Os faróis LED 
indicam o caminho e também revelam o 
nosso foco na tecnologia de vanguarda.

Enquanto que as dimensões compactas do 
FABIA o tornam ágil para a condução urbana, 
o seu interior é suficientemente espaçoso 
para transportar passageiros e bagagens. E, 
como sempre, os pormenores inteligentes 
Simply Clever tornam o FABIA numa das 
escolhas mais acertadas sobre quatro rodas.

O FABIA é outro bom exemplo da nossa 
filosofia de fabricar automóveis com um 
design fascinante, mantendo a mesma 
diversão e o mesmo prazer de condução 
que oferecemos no dia em que começámos 
esta aventura.

É a filosofia Simply Clever. É a ŠKODA.







  DESIGN
EXTERIOR
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Inconfundível. Imperdível. Com uma grelha 
nova, dianteira e para-choques redesenhados, 
faróis novos e iluminação LED opcional, o 
novo FABIA vai anunciar a sua chegada em 
qualquer esquina.

DESBLOQUEADOR 
DE CONVERSA
INSTANTÂNEO

DESIGN EXTERIOR
O novo FABIA irradia um estilo fresco e elegante 
com um novo design, que realça a sua linguagem 
de design cristalina. Os faróis, a grelha e o para-
choques dianteiro formam um todo harmonioso, 
enquanto que os contornos ousados acrescem 
vigor e dinamismo ao modelo.
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VERSÃO BREAK
Se quiser estar preparado para tudo o que a vida lhe oferece, 
não procure mais do que o novo FABIA Break. Este modelo 
compacto com dimensões equilibradas combina espaço 
com elegância de uma maneira inovadora.



DESIGN DOS FARÓIS PRINCIPAIS 
E DOS FARÓIS DE NEVOEIRO
O design cristalino da ŠKODA influencia 
verdadeiramente a iluminação do automóvel. 
Os faróis principais e os faróis de nevoeiro 
são angulares. Além disso, os faróis incluem 
características decorativas cristalinas, que 
aludem à beleza do vidro da Boémia.
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DESIGN DOS FAROLINS TRASEIROS E DOS REFLETORES
A nova assinatura de luz do FABIA é notável. Os farolins traseiros 
penetram no painel lateral, iluminando os perfis. Os refletores 
integrados no para-choques traseiro melhoram a visibilidade do 
automóvel.
 

TEJADILHO PANORÂMICO
O poder de sedução deste ŠKODA pode ser 
realçado pelo tejadilho panorâmico em vidro, 
que se estende desde o para-brisas até ao 
spoiler do tejadilho e que lhe oferece uma 
sensação de liberdade e de ainda mais espaço.





As cores que escolhe dizem imenso sobre si. Dão pistas sobre quem você realmente é. E, se 
optar por uma das muitas combinações ColourConcept, pode declarar a sua individualidade 
com orgulho.

PINTE A CIDADE DE PRETO, 
OU DE VERDE, OU DE AMBOS



DESIGN
     DOS FARÓIS



DESIGN
     DOS FARÓIS
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BRILHE NO ESCURO 

FARÓIS LED
Os novos modelos FABIA estão equipados com 
faróis com atraentes frisos LED de condução diurna. 
A opção superior gira em torno da tecnologia LED. 
Os faróis LED também incluem função de luz de 
curva.

O sofisticado design das luzes melhora a expressão emocional do modelo, 
bem como a sua segurança, transformando as viagens à noite em pura alegria.

Como opcional, a solução de iluminação de topo de gama integra um sistema 
LED completo, sem prejuízo da forma e da função.
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FAROLINS 
TRASEIROS LED 
E REFLETORES
A familiar iluminação em forma de C 
é uma característica típica da marca 
ŠKODA. Além disso, os farolins 
traseiros podem ser equipados com 
LEDs. Os refletores do novo FABIA 
integrados no para-choques traseiro 
garantem uma maior visibilidade do 
automóvel.





DESIGN
   INTERIOR





Para onde quer que olhe, verá um interior espaçoso, mas muito acolhedor, equipado 
com materiais de elevada qualidade e acabamentos precisos. O que faz deste 
ŠKODA um local muito agradável para se estar.

SINTA-SE EM CASA 
ONDE QUER QUE ESTEJA
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MANTENHA-SE 
PERSPICAZ, MANTENHA-SE 
CONFORTÁVEL

Deixe o caos na rua, quando fecha a porta. As novas inserções 
decorativas do painel de instrumentos, as opções dos 
estofos e uma série de pormenores requintados garantem 
o seu conforto, enquanto está ao comando do novo FABIA.

ESTILO E FUNCIONALIDADE
O novo FABIA vem equipado com uma vasta oferta de inserções 
decorativas e estofos, com costuras decorativas. Os pormenores 
requintados são acompanhados de uma funcionalidade perfeita. 
O tablier, com um painel de instrumentos redesenhado, está 
organizado de uma forma bastante prática, o que lhe permite 
orientar-se de uma forma rápida e simples enquanto conduz.







CONECTIVIDADE
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DADOS DA CONDUÇÃO
As informações sobre a sua viagem como o 
consumo médio, velocidade média, distância e 
hora da viagem, são memorizadas. Pode exibir 
os dados da sua condução e ter uma perspetiva 
de todas as suas viagens.

LOCALIZAÇÃO 
DO AUTOMÓVEL ESTACIONADO
Este sistema regista a localização exata do seu 
automóvel em parques de estacionamento de 
grandes dimensões, exibindo no seu telemóvel 
o endereço, a hora e a data do estacionamento.

ŠKODA CONNECT: 
LEVE O MUNDO 
ONLINE CONSIGO
Estar total e permanentemente online não significa ter apenas 
acesso a conteúdos de entretenimento e de informação, 
significa também poder ter assistência em viagem. ŠKODA 
CONNECT é a porta de entrada para um mundo infindável de 
possibilidades de comunicação.

ŠKODA CONNECT
Esta oferta inclui duas categorias de serviços. Enquanto que a função Infotainment Online lhe fornece dados sobre 
navegação e informação em tempo real, a função Care Connect, por exemplo, dedica-se à assistência e segurança, 
permitindo o acesso remoto ao automóvel. E ainda lhe oferece um serviço de assistência, sempre que precisar.
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INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO ONLINE
Vá sempre pelo melhor caminho: a informação atualizada 
oferece-lhe uma perspetiva perfeita de cada viagem. Também 
lhe permite reagir a situações inesperadas, como obras na 
estrada, acidentes e congestionamentos.

METEOROLOGIA
Obtenha o boletim meteorológico mais recente para a zona onde se 
encontra, para o destino para onde pretende ir ou para qualquer outra zona 
do globo, com previsões pormenorizadas, incluindo previsões e alertas de 
chuva.

CHAMADA DE EMERGÊNCIA
A chamada de emergência (SOS) é realizada automaticamente durante uma 
situação de emergência, se o sistema de retenção dos cintos tiver sido ativado. 
Este sistema de emergência também pode ser ativado manualmente, premindo 
o botão vermelho situado na consola do tejadilho.

SMARTLINK+ 
Com o sistema SmartLink+ (pacote 
de conectividade ŠKODA que suporta 
MirrorLink®, Apple CarPlay e Android Auto), 
o sistema de infotainment do automóvel 
permite que o condutor use o seu telemóvel 
em segurança enquanto conduz. Além 
disso, todas as aplicações instaladas que 
estão certificadas como seguras para 
os automóveis são compatíveis com 
MirrorLink®, Apple CarPlay ou Android Auto. 
O sistema SmartLink+ também inclui 
a função SmartGate. Com o sistema 
SmartGate pode ligar o seu smartphone 
ao seu automóvel por cabo, para aceder a 
dados importantes sobre a sua condução, 
como economia de condução, dinâmica de 
condução ou informações sobre serviços. 
(Visite o nosso website, para tomar 
conhecimento dos termos de utilização e 
da informação sobre compatibilidade para 
SmartLink+.)



MyŠKODA APP 
Apresentamos-lhe o Paul, 
o assistente interativo 
da aplicação MyŠKODA 
(para sistemas Android 

ou iOS), que lhe pode ser útil em muitas 
situações do seu dia-a-dia. Pode recorrer a 
este assistente para aceder a informações 
sobre o seu automóvel, para obter uma 
descrição completa dos comandos ou do 
significado de cada lâmpada de aviso, etc. O 
assistente Paul também pode estar atento 
às datas da sua agenda. Não só nunca mais 
se irá esquecer de uma reunião, como pode 
contar com a ajuda do seu assistente para 
lá chegar.
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ENTRADAS USB 
NA TRASEIRA
Na parte traseira do apoio de 
braços dianteiro encontrará duas 
entradas USB, opcionais, onde 
pode carregar o seu telemóvel.

AMUNDSEN
O sistema de navegação Amundsen, 
controlado através de um ecrã tátil de 
6,5", oferece-lhe muitas das funções 
de um rádio de topo de gama. A função 
WLAN hotspot vem instalada de série. 
O sistema SmartLink+ é quipamento de 
série.

SWING PLUS
O rádio Swing Plus, com ecrã tátil a cores 
de 6,5", para além da função de rádio inclui 
entradas USB e entradas para cartões SD.
Este rádio oferece oferece ainda Bluetooth e 
SmartLink+. O sistema surround da ŠKODA 
vem equipado de série com o rádio Swing Plus.





SIMPLY
      CLEVER
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LANTERNA LED 
No lado esquerdo da bagageira existe 
uma prática lanterna LED removível (um 
acessório exclusivo da versão Break). A 
lanterna recarrega-se automaticamente 
durante o funcionamento do motor. A 
lanterna também pode ser utilizada como 
iluminação convencional da bagageira. A 
lanterna acende-se automaticamente, 
assim que abrir a 5.ª porta.

Um lugar para tudo e tudo no seu lugar. O novo FABIA está carregado de características Simply Clever, 
espalhadas em todo o automóvel, que garantem ainda mais praticabilidade.

SEJA UM GÉNIO, 
OU ENCONTRE UM 
EM TODAS AS ESQUINAS
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BOLSA
As bolsas de arrumação, existentes nos lados interiores 
dos encostos dos bancos dianteiros, podem transportar 
objetos pequenos, como um mapa, um telemóvel, etc.

PORTA-LUVAS
O compartimento de arrumação fechado no tablier tem 
espaço suficiente para guardar uma garrafa de 1L.

APOIO DE BRAÇOS DIANTEIRO E CONSOLA CENTRAL
Enquanto que o apoio de braços dianteiro possui um compartimento escondido e fechado, a 
consola central oferece-lhe um suporte duplo para bebidas, bem como um compartimento 
para guardar pequenos objetos que queira ter sempre à mão. A iluminação da consola central 
torna o interior mais acolhedor.
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COLETE REFLETOR
A porta do condutor possui um 
compartimento que lhe permite ter 
o colete refletor sempre à mão.

SUPORTES PARA GARRAFAS
Pode guardar uma garrafa de 0,5L (ver fotografia) nos 
compartimentos de arrumação das duas portas traseiras 
e uma garrafa de 1,5L nos compartimentos das portas 
dianteiras.
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RASPADOR DE GELO
Este pormenor inteligente está 
encaixado na tampa do depósito 
de combustível. Depois da sua 
utilização pode voltar a encaixá-lo 
sem qualquer problema, mesmo 
que esteja molhado.

SUPORTE PARA MULTIMÉDIA
Pode guardar os seus dispositivos pessoais, 
como um smartphone, no suporte para 
multimédia, localizado no suporte duplo 
para bebidas na consola central.

COMPARTIMENTO 
PARA O GUARDA-CHUVA
Debaixo do banco do passageiro existe uma 
caixa com um guarda-chuva original ŠKODA.



BAGAGEIRA
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O compartimento da bagageira revela números impressionantes: a 
versão limo oferece uma capacidade de 330/1.150 litros e a versão 
break 530/1.395 litros. Mas não se trata apenas da capacidade. 
Trata-se da organização e maximização do espaço, que lhe permite 
transportar todas as suas bagagens de uma forma cuidada e em 
segurança.

SE SE ADAPTA A SI, 
ADAPTA-SE A TUDO

CHAPELEIRA REBAIXADA
A chapeleira da bagageira da versão 
limo pode ser fixada na posição 
inferior, permitindo-lhe transportar, 
por exemplo, objetos frágeis.

CONJUNTO DE REDES
O conjunto de redes de vários tamanhos 
irá manter a bagageira arrumada, evitando 
que os objetos deslizem de um lado para o 
outro.
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PISO DUPLO
Este equipamento especial da versão break coloca o 
piso da bagageira ao nível da aresta de carga, facilitando 
bastante o manuseamento da bagagem. Além disso, cria 
um compartimento de arrumação discreto.
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ALCATIFA DUPLA
Se não transportar nada que possam sujar a 
alcatifa, pode utilizá-la com o elegante lado 
têxtil virado para cima; caso se justifique, 
poderá facilmente virá-la ao contrário para 
usar o lado revestido a borracha.

VERSATILIDADE
Os bancos traseiros foram concebidos com 
uma divisão de rebatimento de 40/60. Se 
precisar de manter os bancos traseiros 
para os passageiros e, ao mesmo tempo, 
aumentar o espaço de carga, pode rebater 
apenas um dos encostos do banco traseiro.
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REDE DIVISÓRIA
A rede divisória da versão break separa a 
bagageira do habitáculo e aumenta a segurança 
dos passageiros, quando transportar objetos 
sem a cobertura da bagageira.



CONFORTO
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Não importa se está nas suas voltas diárias ou se está a gozar o fim 
de semana: o novo FABIA torna os dias da semana mais agradáveis 
e os fins de semana mais divertidos. As tecnologias de ponta que se 
escondem por detrás do requintado tablier irão cuidar de si.

ENTRE NA SUA ZONA 
DE CONFORTO

VOLANTES
O volante multifunções 
em couro permite-lhe 
controlar o rádio e o 
telefone.

AR CONDICIONADO 
CLIMATRONIC
O ar condicionado automático 
garante-lhe o máximo conforto 
em todas as estações do ano. E, 
graças ao sensor de humidade 
integrado, também se encarrega 
de desembaciar o para-brisas.
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ESPELHOS RETROVISORES LATERAIS ELÉTRICOS 
E COM DESEMBACIADOR
Os espelhos retrovisores laterais exteriores podem ser facilmente 
ajustados ou desembaciados, a partir do conforto do seu banco e sem 
ter de abrir as janelas.

VIDROS ELÉTRICOS
Os comandos das janelas dianteiras e traseiras estão 
comodamente localizados no revestimento das portas.
Graças à função "up/down", pode utilizar apenas um 
botão para todas as janelas.

ASSISTENTE DE LUZ E DE CHUVA
A sua condução será mais segura e ainda mais agradável, 
uma vez que o assistente de luz e de chuva liga e desliga 
automaticamente os faróis e os limpa para-brisas. 
Também inclui as funções de luz em túnel, Coming 
Home e Leaving Home.





SEGURANÇA



S
eg

ur
an

ça
4

8

Viajar com um co-piloto atento é muito mais 
seguro. É por esta razão, que o FABIA pode ser 
equipado com uma série de assistentes que 
lhe permitem reagir atempadamente a várias 
situações.

A intervenção de alguns sistemas até pode evitar 
uma colisão iminente.

CRUISE CONTROL ADAPTATIVO (ACC)
Além de manter a velocidade que regulou 
previamente, o ACC mantém uma distância 
de segurança em relação aos automóveis que 
circulam à sua frente, recorrendo a um radar 
instalado no para-choques dianteiro.

MAIS OLHOS 
NA ESTRADA

EASY LIGHT ASSIST
O Light Assist irá ligar e desligar automaticamente 
os faróis de máximos, aumentando o conforto e a 
segurança em andamento.

FRONT ASSIST
Este sistema de assistência foi concebido 
para monitorizar a distância em relação 
ao automóvel que circula à sua frente e 
inclui as funções de aceleração e travagem 
automáticas.
Tal como o ACC, o Front Assist recorre ao 
radar instalado no para-choques dianteiro.
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SISTEMA DE AVISO DE TRÂNSITO 
NA RETAGUARDA
Este sistema, que faz parte do sistema Blind Spot 
Detect e utiliza os mesmos sensores radar, ajuda-
o sair de um lugar de estacionamento em marcha-
atrás numa manobra com fraca visibilidade.

BLIND SPOT DETECT 
O sensor de ângulo-morto Blind Spot Detect utiliza 
os sensores radar instalados no para-choques 
traseiro para monitorizar as zonas sem visibilidade 
existentes atrás e ao lado do automóvel. Com 
base na distância e na velocidade dos automóveis 
vizinhos, o sensor decide se deve ou não avisar o 
condutor.

PARK DISTANCE CONTROL 
Além disso, pode contar com a ajuda dos 
sensores de estacionamento integrados 
nos para-choques traseiro e dianteiro, 
que verificam a distância do automóvel 
em relação a quaisquer obstáculos.

CÂMERA TRASEIRA 
DE ESTACIONAMENTO 
O seu ŠKODA FABIA também 
pode ser equipado com uma 
câmara traseira no puxador 
da quinta porta. A câmara 
monitoriza o espaço por detrás 
do automóvel e indica as linhas 
de condução, com base na 
largura do automóvel.
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A SEGURANÇA 
NÃO É UM OPCIONAL

AIRBAGS DIANTEIROS
Enquanto que o airbag do condutor está 
integrado no volante, o airbag do passageiro 
está situado no tablier. Se necessário, pode 
ser desativado, quando estiver instalada uma 
cadeira de criança no banco da frente.

AIRBAGS DE PROTEÇÃO DA CABEÇA
Quando ativados, os airbags de proteção da cabeça 
criam uma parede, que protege os passageiros da 
frente e de trás de uma lesão na cabeça.

Em situações extremas, nas quais o condutor 
não pode influenciar ativamente o desfecho, os 
elementos de segurança passiva do automóvel - 
como os airbags - assumem o comando. O FABIA 
protege-o com seis airbags, instalados de série.
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AIRBAGS LATERAIS
Estes dois airbags protegem a zona 
pélvica e toráxica do condutor e do 
passageiro da frente, no caso de uma 
colisão lateral.



PERFORMANCE



PERFORMANCE
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KESSY / EASY START
O automóvel pode ser equipado 
com o sistema KESSY (Keyless 
Entry, Start and exit System) 
ou com a versão mais simples, 
chamada Easy Start. O botão 
Start/ Stop para ligar e desligar 
o automóvel sem chave está 
situado na coluna da direção.

CAIXA 
DE VELOCIDADES
Consoante a versão do motor, o automóvel pode 
ser equipado com uma caixa de velocidades manual 
ou com a caixa de velocidades automática DSG 
(Direct Shift Gearbox).

Não tem de escolher entre dinâmica ou 
economia. Todos os motores do novo 
FABIA oferecem-lhe agilidade, economia 
e valores exemplares de baixas emissões. 
Se os seus trajetos incluírem longas 
distâncias, então o vigoroso motor TSI é o 
seu companheiro ideal.

AMIGO DA 
POTÊNCIA 
E DA SUA 
CARTEIRA
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MOTORES
A nossa oferta inclui motores a gasolina de 3 cilindros, com 
tecnologia MPI e TSI.
Pode optar entre as versões com 75cv, 95cv ou 110cv.



MONTE
    CARLO 







Pegue na história de sucesso dos automóveis ŠKODA no 
lendário Rally de Monte Carlo. Misture-a com o estilo e o 
glamour do principado. E obterá o excitante FABIA MONTE 
CARLO. Este modelo inclui, de série, elementos exteriores e 
interiores em preto, que lhe conferem um estilo único e uma 
expressão feroz. Está na hora de o desfrutar.

ENTRE NUM CLUBE 
EXCLUSIVO
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DESIGN EXTERIOR
As características específicas deste 
design em preto incluem espelhos 
retrovisores laterais exteriores, caixilho 
da grelha dianteira, spoiler do para-
choques dianteiro, capas decorativas 
para a soleira das portas em plástico, 
spoiler do tejadilho e difusor traseiro.
As jantes de liga leve de 16" Italia, em 
preto, também vêm equipadas de série. 
O tejadilho em preto (exclusivo para 
a versão limo) encontra-se disponível 
como opção.
A imagem sofisticada do modelo pode 
ser sublinhada pelas jantes de liga leve 
de 17" Torino (ver imagem) ou de 18" 
Vega.
 

DESIGN INTERIOR
A versão Monte Carlo inclui volante desportivo 
em couro preto perfurado, bancos dianteiros 
desportivos, estofos em tecido numa 
combinação vermelho/preto e couro em aspeto 
carbono, pilares e forro moldado do tejadilho 
em preto. O interior também está decorado 
com costuras em vermelho e carbono ou com a 
decoração opcional em vermelho Cherry.

Seja uma festa na rua ou uma "terapia de compras", o design 
dinâmico e os requintados pormenores em preto do FABIA MONTE 
CARLO são o seu companheiro ideal para levar para todo o lado.

DESFRUTE DE 
QUALQUER PASSEIO 
EM GRANDE





BLACK
    EDITION







Não há nada mais clássico do que alguma coisa ou alguém envolto 
em preto. O FABIA BLACK EDITION não só abraça esta cor, como 
também a declara como sua. Este tema escuro, mas delicioso, 
expande-se pelo interior.

O seu FABIA BLACK EDITION vem equipado com volante 
multifunções desportivo em couro preto perfurado, inserções 
decorativas em preto Piano e forro moldado do tejadilho em 
preto. O interior oferece-lhe bancos dianteiros desportivos e 
costuras em vermelho.

 

O PRETO 
ESTÁ NA MODA
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O MISTÉRIO 
TEM UMA COR 
PRÓPRIA

Seja o esguio spoiler do tejadilho, o logotipo original Black Edition ou as 
jantes enigmáticas, o FABIA BLACK EDITION exibe o seu estilo sem nunca 
se exibir.

ESTILO E FUNCIONALIDADE
As versões limo e break estão equipadas com um spoiler de tejadilho aerodinâmico e chassis desportivo. 
A imagem desportiva do automóvel é reforçada pelas jantes de liga-leve de 17" Torino.



PRETO MAGIC
Este modelo está disponível exclusivamente 
em preto Magic metalizado. Claro que o 
caixilho da grelha dianteira também é preto.

LOGOTIPO
O logotipo Black Edition nos pilares B 
confirma o seu estatuto de condutor.



SCOUTLINE
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DESIGN EXTERIOR
As extensões das cavas das rodas dianteiras e traseiras 
e as saias da soleira em preto realçam a exclusividade do 
modelo e o seu caráter cross-country. Quando estiver 
a conduzir com mau tempo, irá apreciar os faróis de 
nevoeiro, instalados de série. A imagem requintada 
deste modelo pode ser sublinhada pelas jantes de liga 
leve de 17" Braga.

CONHEÇA 
O DESCONHECIDO
Encontre novos desafios. Experimente atividades desportivas 
diferentes. Siga por trilhos diferentes. O FABIA BREAK SCOUTLINE 
é um automóvel vestido para a aventura. Os acessórios expressivos 
da carroçaria conferem à versão ScoutLine uma imagem exterior 
robusta. Também ajudam a proteger a carroçaria da projeção de 
objetos, ao conduzir em estradas não pavimentadas.
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ESTILO E FUNCIONALIDADE
A versão ScoutLine também apresenta, entre outros pormenores, add-on dianteiro e difusor 
traseiro em prata. As barras do tejadilho aumentam a praticabilidade do modelo.



PERSONALIZAÇÃO
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O equipamento de série da versão Ambition inclui espelhos retrovisores laterais 
exteriores e puxadores das portas na cor da carroçaria, pacote cromado/prata com 
elementos decorativos no interior, vidros dianteiros elétricos, guarda-chuva debaixo do 
banco do passageiro, compartimento para os óculos, banco do condutor ajustável em 
altura e muito mais.

AMBITION

INTERIOR AMBITION - AZUL
Inserções decorativas em Light Brushed
Estofos em tecido

INTERIOR AMBITION - AZUL
Inserções decorativas em Light Brushed
Estofos em tecido

INTERIOR AMBITION - CINZENTO
Inserções decorativas em Light Brushed
Estofos em tecido

INTERIOR AMBITION - CINZENTO
Inserções decorativas em preto Basket Narbe
Estofos em tecido
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O equipamento de série da versão Style inclui o pacote em couro (volante, punho 
da alavanca de mudanças e alavanca do travão de mão), sistema de infotainment 
com navegação Amundsen, Easy Start, ar condicionado, banco do condutor e dos 
passageiros ajustáveis em altura apoio de braços dianteiro, fecho centralizado com 
controlo remoto e muito mais.

STYLE

INTERIOR STYLE - BEGE
Inserções decorativas em bege Brushed
Estofos em tecido/Suedia

INTERIOR STYLE - PRETO
Inserções decorativas em Dark Brushed
Estofos em tecido/Suedia

INTERIOR STYLE - BEGE
Inserções decorativas em preto Piano
Estofos em tecido/Suedia

INTERIOR STYLE - PRETO
Inserções decorativas em bege Brushed
Estofos em tecido/Suedia

INTERIOR STYLE - BEGE
Inserções decorativas em bege Brushed
Estofos em tecido/Suedia
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Os bancos desportivos exclusivos num design especial, o volante desportivo multifunções, 
o revestimento das portas com costuras em vermelho, o forro moldado do tejadilho 
em preto, as capas dos pedais em design de liga leve e o chassis desportivo realçam o 
caráter dinâmico do seu automóvel. O Pack Dynamic está disponível como opção para 
as versões Ambition e Style.

PACK
DYNAMIC

INTERIOR DYNAMIC - PRETO
Inserções decorativas em vermelho Cherry
Estofos em tecido/Suedia

INTERIOR DYNAMIC - PRETO
Inserções decorativas em Dark Brushed
Estofos em tecido/Suedia
 

INTERIOR DYNAMIC - PRETO
Inserções decorativas em vermelho Cherry
Estofos em tecido/Suedia
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Ambition - Azul (tecido)
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Style - Preto (tecido/Suedia)
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JANTES

Jantes de liga leve de 17" CAMELOT Jantes de liga leve de 17" SAVIO

Jantes de liga leve de 15" CYGNUS

Jantes de liga leve de 16" EVORA

Jantes de liga leve de 16" VIGO 
vermelhas

Jantes de liga leve de 15" MATONE

Jantes de liga leve de 16" VIGO 
prateadas
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Jantes de liga leve de 16" VIGO pretasJantes de liga leve de 16" VIGO 
brancas

Jantes de liga leve de 18" VEGA
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CONCEBIDOS PELA 
ŠKODA, DESENHADOS 
PARA SI
Os acessórios não são meros objetos de moda. Com 
os Acessórios Originais ŠKODA pode transformar 
o seu ŠKODA, aumentando a sua praticabilidade, 
segurança e finalidade, tornando-o, assim, muito mais 
adequado às suas necessidades específicas.

PROTEÇÃO DOS BANCOS 
TRASEIROS
Vai, certamente, utilizar e apreciar a 
proteção dos bancos traseiros e vai 
deixar de se preocupar com o estado 
de limpeza do seu automóvel. A capa 
tem o tamanho suficiente para cobrir 
toda a zona dos bancos traseiros, 
protegendo-a do pelo e da sujidade 
que os animais largam.

CARSTICK LTE
O CarStick LTE permite-lhe obter 
uma ligação rápida e segura à Internet.
Com o CarStick LTE instalado, pode 
encontrar comodamente a próxima 
área de serviço, reservar um quarto de 
hotel ou responder a um e-mail urgente 
enquanto viaja.
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SUPORTE INTELIGENTE - SUPORTE DE MULTIMÉDIA
Não temos a menor das dúvidas que os passageiros de 
trás irão apreciar bastante o suporte para um dispositivo 
externo que pode ser instalado nos encostos de cabeça 
dos bancos dianteiros.

SUPORTE INTELIGENTE - GANCHO
Os sacos e as mochilas não precisam de ocupar espaço nos 
bancos traseiros. Pendure-os em ganchos inteligentes, fixados 
nos encostos de cabeça dianteiros.

SUPORTE INTELIGENTE - 
CABIDE
O prático cabide, no qual pode 
pendurar, por exemplo, o seu 
casaco, pode ser montado no 
encosto de cabeça do banco 
dianteiro.
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JANTES

Jantes de liga leve de 17" BRAGA 
em antracite, escovadas 

Jantes de liga leve de 17" TORINO 
em prata brilhante, escovadas

Jantes de liga leve de 17" CAPRICORNIUS 
em antracite metalizado, escovadas

Jantes de liga leve de 17" BLADE 
em mate platinum, escovadas

Jantes de liga leve de 17" RAY 
em preto metalizado, escovadas

Jantes de liga leve de 15" DENEB 
em preto brilhante
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CAPAS DECORATIVAS DAS VÁLVULAS
Com as capas decorativas das válvulas dos pneus, com o 
logotipo ŠKODA, o seu automóvel refletirá estilo, até ao 
mais ínfimo pormenor.

PACOTE TRATAMENTO DAS 
JANTES E ESTILO

CAPAS PARA RODAS
Este conjunto de capas para 
as rodas, em poliéster de 
alta qualidade, permite um 
transporte e manuseamento 
simples das rodas.

CAPAS DOS PARAFUSOS DAS RODAS
A nossa oferta inclui capas decorativas 
dos parafusos das rodas, com e sem capas 
de segurança.

As jantes de um automóvel são como sapatos. Não importa se 
os "sapatos" do seu ŠKODA são sofisticados, desportivos ou 
puramente funcionais, o nosso PACOTE TRATAMENTO DAS 
JANTES E ESTILO oferece-lhe uma série de itens, que irão 
tornar as suas jantes ainda mais atraentes e totalmente únicas!
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PRODUTOS ŠKODA CARE

Desenvolvemos os produtos ŠKODA Care, pois queremos acompanhá-lo muitos 
anos após a aquisição do seu ŠKODA e ajudá-lo em todas as situações que ocorrem 
durante a vida do automóvel. Os produtos ŠKODA Care ajudam a manter a sua 
mobilidade e oferecem o máximo conforto e segurança possíveis, bem como uma 
boa relação qualidade-preço.

PACOTES DE ASSISTÊNCIA E MANUTENÇÃO ŠKODA
Os pacotes de assistência e manutenção ŠKODA foram 
concebidos especificamente para os Clientes que querem 
manter o seu automóvel em ótimo estado e igualmente 
imaculado como quando o adquiriram. Além de ser um 
ótimo caminho para manter um funcionamento tranquilo e 
seguro do seu ŠKODA, também o ajuda a investir no futuro 
valor do automóvel e a protegê-lo dos custos inesperados 
ou da inflação. Os pacotes de assistência e manutenção 
recorrem apenas a peças aprovadas originais da ŠKODA 
e a técnicos especializados da ŠKODA, para que o seu 
automóvel seja entregue apenas às mãos de peritos.

GARANTIA ŠKODA
Ninguém conhece melhor o seu ŠKODA do que as pessoas 
que o criaram. E é por isso que podemos oferecer sempre a 
melhor cobertura para si e para o seu automóvel. A garantia 
ŠKODA é um elemento da família de produtos registados 
da Marca ŠKODA AUTO. Consiste numa extensa garantia 
automóvel que oferece ainda mais conforto aos nossos 
Clientes em situações inesperadas.

EXTENSÃO DA GARANTIA ŠKODA
A qualidade e a confiança são as razões essenciais, pelas quais deve 
optar por conduzir um ŠKODA. Estas razões não se aplicam apenas 
a um novo automóvel ŠKODA, como também à assistência da 
Marca. Prolongue o seu prazer de condução de 2 para, até, 5 anos 
ou 200.000 km com a extensão de garantia ŠKODA e proteja-se 
daqueles custos de reparação inesperados.

Vantagens tácitas da extensão da garantia ŠKODA: 

Não há exceções. A extensão da garantia ŠKODA é idêntica à garantia 
legal que vigora dentro dos primeiros 2 anos. 
A reparação é efetuada apenas pelas Oficinas Autorizadas ŠKODA.
Recorremos apenas aos mais recentes processos e informações 
técnicas.
Garantimos a utilização de peças originais ŠKODA durante os trabalhos 
de reparação.
Pode contar com um valor mais elevado, ao negociar o seu automóvel.
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GARANTIA DE MOBILIDADE ŠKODA
Os imprevistos acontecem e, no caso de uma avaria improvável, o seu 
automóvel poderá necessitar de assistência.
O Serviço de Mobilidade ŠKODA certifica-se que chegará ao seu 
destino, mesmo que o seu automóvel tenha uma falha.
Se o seu automóvel falhar, pode chamar o nosso serviço de assistência 
em viagem, o Serviço de Mobilidade, que lhe oferecerá o melhor 
aconselhamento e ajuda profissional possíveis. Funciona 24 horas por 
dia, 365 dias por ano.

O Serviço de Mobilidade ŠKODA fornece-lhe os seguintes serviços:

- Ajuda assistida por telefone
- Assistência no local da avaria
- Serviço de reboque para a Oficina Autorizada mais próxima, incluindo 
o transporte de passageiros, caso não seja possível efetuar a reparação 
no local 
- Reparação com prioridade máxima na Oficina Autorizada ŠKODA
- Se não for possível reparar o seu automóvel no dia da avaria, a Oficina 
Autorizada ŠKODA ou o Serviço de Mobilidade providenciarão um dos 
seguintes serviços:

a) Veículo de cortesia durante 3 dias úteis, no máximo
b) Estadia de 1 noite para os passageiros
c) Transporte alternativo (comboio, autocarro, ou táxi nas cidades)





ŠKODA  
       CYCLING
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Velocidades 2 × 11
Travão dianteiro Travão de disco hidráulico Rotor CL 140
Travão traseiro Travão de disco hidráulico Rotor CL 140
Pneus Schwalbe Durano
Selim Fizik Antares R5
Tamanho S (20" / 520 mm), M (21" / 540 mm),
L (22" / 560 mm), XL (23" / 580 mm)

Peso 7,9 kg
Quadro Carbon Road Race CRB BF-RB03
Garfo Full Carbon UD
Pedaleiros Shimano Ultegra 6800 50/34T
Cubo dianteiro DT Swiss R32 Spline
Cubo traseiro DT Swiss R32 Spline
Derailleurs Shimano Ultegra 6800

A bicicleta é fornecida sem pedais.

Peso 11,9 kg
Quadro Carbon-Alu 6061 Ultralite
Forquilha Rock Shox Reba RL Tapered, remote LO
Pedaleiros Shimano FC-MT700 Boost Hallowtech II 36/26T
Cubo dianteiro Shimano HB-M618-B, Boost CL
Cubo traseiro Shimano HB-M618-B, Boost CL
Derailleurs Shimano XT M8020 E-type / XT M8000 GS
Shadow Plus

Velocidades 2 × 11
Travão dianteiro Disco hidráulico Rotor CL 180 mm
Travão traseiro Disco hidráulico Rotor CL 160 mm
Pneus Schwalbe Racing Ralph Performance
Selim Fizik Nisene XS MG
Tamanho S (15,5" / 395 mm), M (17,5" / 445 mm),
L (19" / 480 mm)

A bicicleta é fornecida sem pedais.

ROAD ELITE

MTB 29 FULL
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Peso 15,5 kg
Quadro Aço
Garfo Aço
Pedaleiros Alumínio, 38T M-Wave
Cubo dianteiro Alumínio, 36 furos
Cubo traseiro Shimano Nexus Inter 7
Velocidades 7

Travão dianteiro Shimano
Travão traseiro Shimano
Pneus Black Schwalbe Road Cruiser,
tira refletora, proteção anti-perfuração
Selim Selle Monte Grappa Thunder Light
(couro artificial preto)
Tamanho Um tamanho de quadro

A bicicleta é fornecida com pedais.

Peso 15,5 kg
Quadro Aço
Garfo Aço
Pedaleiros Alumínio, 38T M-Wave
Cubo dianteiro Alumínio, 36 furos
Cubo traseiro Shimano Nexus Inter 7
Velocidades 7

Travão dianteiro Shimano
Travão traseiro Coaster brake
Pneus Beige Schwalbe Road Cruiser,
tira refletora, proteção anti-perfuração
Selim Selle Monte Grappa Thunder Light
(couro artificial castanho)
Tamanho 21" (530 mm), 22" (560 mm)

A bicicleta é fornecida com pedais,
guarda lamas e descanso.

STRETCHGO

VOITURETTE


