НОВАТА

ŠKODA FABIA

ИЗРАЗЕТЕ СЕБЕ СИ
Модерен град. Градска легенда. Дете на града.
Този автомобил може да има много имена. Но нищо не определя
новата ŠKODA FABIA по-добре от човека, който я шофира.
Свеж, ярък, решен да впечатли - този автомобил е на мястото
си, както паркиран до алеята, така и на модния подиум.
Многобройните аеродинамични елементи дават израз на
неудържимия му нрав, а дръзкият дизайн на джантите привлича
погледите на минувачите. Какво да кажем и за по-пъргавия
двигател, LED фаровете с нов дизайн, системите за безопасност от
високо ниво, многобройните функции за свързаност и достатъчно
място за всички комплименти.
Да се чувстваш удобно и да бъдеш себе си никога не е било
толкова лесно. Новата FABIA не е просто универсалният градски
автомобил. Това е класика, ремиксирана до градско съвършенство.
Това е Simply Clever. Това е ŠKODA.

ДИЗАЙН
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АЕРО. ДИНАМИЧНА.
Динамична красота и аеродинамични форми се срещат във
въздействащия дизайн на новия модел FABIA.
Този компактен хечбек със спортен дух носи спортните гени
на ŠKODA като същевременно има отлична аеродинамика.

Дизайн

СТИЛ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ
С коефициент на челно аеродинамично
съпротивление, започващ от 0.28, моделът
задава нов стандарт в своя к лас. Това се
дължи, както на формата на купето (като
например полегатия покрив и нак лон на
челното стък ло), така и на много елементи,
специално проектирани да подобрят
аеродинамиката на автомобила. Специалните
лети джанти, който са снабдени с Аеро
декоративни капаци, също са създадени, за
да минимизират съпротивлението на въздуха.
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Дизайн

АЕРОДИНАМИЧЕН ДИЗАЙН
Някои от външните белези на автомобила
са допълнително усъвършенствани,
с цел се подобри аеродинамиката му.
Впечатление правят аеро-оптимизираните
външни огледала, както и аеродинамичните
елементи, които насочват въздушния поток
около предната броня, и ох лаждащите
допълнителни елементи с активно
регулиране, който намаляват въздушния
поток в двигателното отделение до
количеството, необходимо за ефективното
ох лаждане на двигателя.

10

АЕРО-ОПТИМИЗИРАНА
ОТ ПОКРИВА ДО ШАСИТО
Удълженият спойлер на покрива и аеродинамични
елементи, разположени на стък лото на петата врата
помагат за подобряване на аеродинамиката и също
така представляват важни елементи от дизайна.
Също толкова важно е и оборудването, което не се
забелязва от пръв поглед. Предпазните кори на шасито
намаляват завихрянето на въздуха и осигуряват гладко
преминаване на въздушния поток под автомобила,
което подобрява и стабилността му

ПАНОРАМЕН ПОКРИВ
Динамичният дизайн на екстериора
може да се допълни с опционалния
стък лен панорамен покрив, който се
простира от челното стък ло чак до
задния спойлер.

Дизайн

ПРЕДНИ СВЕТЛИНИ И ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА
Предните светлини с изразени кристални елементи са
винаги снабдени с LED технология.
Предните LED светлини предлагат в базовата си версия
LED дневни светлини, LED къси и дълги светлини и LED
пътепоказатели. Предните Full LED светлини вк лючват
също LED странични светлини (предназначени за
сигнализация при завиване и допълване на късите
светлини при ниски скорости) и LED функция за
осветяване на завоя. Предните светлини за мъгла са
разположени в отчетливо оформено място в долната
част на предната броня. Освен практическата
си роля, те имат отношение и към дизайна.

ЗАДНИ СВЕТЛИНИ
Новата FABIA има отличителни
хоризонтално оформени задни
светлини, който се предлагат в две
версии - базова и Full LED версия.

ЦВЕТОВА КОНЦЕПЦИЯ
Използвайки концепцията Colour Concept в черно или сиво, която
предлага 23 комбинации, можете да облечете своя автомобил в любимия си цвят
и да му придадете повече индивидуалност. Черната версия на Colour Concept
Ви позволява да комбинирате черен покрив, капаци на страничните огледала и
лети джанти с различен цвят на купето (с изк лючение на Magic Black и Energy Blue).
В допълнение към сивия покрив, капаци на страничните огледала и джанти, сивата
версия на Colour Concept (не е налична за Graphite Grey и Energy Blue) вк лючва и сива
рамка на радиаторната решетка.

23 КОМБИНАЦИИ
САМО ЗА ВАС
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СЛИЗАНЕТО Е
ПО ЖЕЛАНИЕ

Когато се качвате в автомобила, сякаш се пренасяте в автомобил от по-висок
клас. Новата FABIA предлага просторен интериор с висококачествени
материали и уникални възможности от гледна точка на дизайн, технологии и
комфорт. Когато сте вътре, няма нужда да излизате от зоната си на комфорт.

Дизайн

ВИРТУАЛЕН КОКПИТ
Със своя 10.25-инчов дисплей, дигиталният инструментален панел (Виртуален кокпит)
може да Ви предложи данни от бордовия компютър в комбинация с друга необходима
информация за Вашето пътуване, като например навигация. Можете да избирате между
пет изгледа (показан е К ласически изглед), които се управляват чрез бутон на волана.

ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Приборното табло на новата FABIA и рамките на
вентилационните отвори и инструменталния панел
са декорирани с хромирани детайли, съчетавайки
естетиката с отлична функционалност.

ПРОСТОР
Мястото пред краката и над
главата издига FABIA до
нивото на автомобилите от
по-висок к лас.

СВЪРЗАНОСТ
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ŠKODA CONNECT: ВЗЕМЕТЕ
ОНЛАЙН СВЕТА СЪС СЕБЕ СИ

Свързаност

Да бъдете изцяло и постоянно онлайн означава не само да имате достъп до развлечения
и информация, а и възможност да получите помощ, докато пътувате. ŠKODA Connect е
Вашият портал към един свят на неограничени възможности за комуникация.

ŠKODA CONNECT
Предложението вк лючва две категории
услуги. Infotainment Online подава към
навигацията информация в реално
време, например за трафика,
а услугите Care Connect са насочени към
осигуряването на помощ и безопасност,
като предоставя отдалечен достъп и
дистанционен поглед върху автомобила.
Предлага се и пътна помощ в случай
на нужда. Услугите са достъпни в
приложението MyŠKODA.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПАРКИНГ ПОЗИЦИЯТА

ЗАКЛЮЧВАНЕ И ОТКЛЮЧВАНЕ

Вижте точното местоположение на своя автомобил, независимо
къде се намирате. Приложението MyŠKODA показва адреса и
разстоянието от автомобила на Вашия телефон.

Функцията позволява удобно да зак лючвате и отк лючвате своя автомобил чрез
приложението MyŠKODA, независимо къде се намирате. Ако сте забравили да
зак лючите автомобила, можете да го направите от всякъде чрез своя смартфон.*
*За активиране на услугата може да се наложи допълнително посещение на оторизирано сервизно представителство.
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ОНЛАЙН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ТРАФИКА
Актуалната информация Ви
дава отличен поглед върху
всяко пътуване.
Тя Ви позволява също да
реагирате на събития като
ремонт на пътя, инциденти
или задръствания. Освен
това, информация за местни
опасности по пътя ще Ви
предупреждава, ако се появи
някакво препятствие, като
например усложнена пътна
обстановка или ограничена
видимост.

С приложението Календар,
предназначено за служебни
дейности, можете да
прекарвате времето докато
пътувате продуктивно и
безопасно. Приложението
Ви позволява удобен
достъп и работа с Вашия
календар докато шофирате.
Чрез бутона за навигация,
приложението Календар ще
Ви отведе до планираните
Ви срещи. Можете да
се присъедините и към
конферентни разговори чрез
свързан мобилен телефон.
Цялото съдържание се
синхронизира онлайн и се
свързва с Вашия профил за
безпроблемно превк лючване
между устройствата.

SMARTLINK
Благодарение на SmartLink, инфоразвлекателната система на автомобила позволява на водача безопасно да използва телефона си, докато
шофира. В допълнение, всички инсталирани приложения, които са сертифицирани като безопасни за автомобили, са съвместими с Apple
CarPlay или Android Auto, които също са налични и с безжична връзка. (За повече информация относно безжичните функционалности се
свържете със своя ŠKODA партньор. За общи условия за ползване и информация за съвместимост за SmartLink, посетете нашия уебсайт.)

Свързаност

Свързаност

КАЛЕНДАР

SIMPLY
CLEVER
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ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ ОТПРЕД

USB В ПОКРИВНИЯ ПАНЕЛ

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ЧАДЪР

Отделението в централната конзола вк лючва два USB-C порта, държач за химикалка
и универсална щипка. Може да се използва за кабели и малки предмети.

Разположен в корпуса на огледалото за обратно виждане, USB-C портът е идеален
за зареждане на устройства, монтирани на челното стък ло, като камера например

Находчиво отделение с оригинален чадър ŠKODA е разположено във вратата на водача.
То е създадено така, че водата да се оттича извън автомобила и запазва интериора сух.

Simply Clever

Simply Clever

НЕ САМО ТЕЛЕФОНИТЕ
СА ИНТЕЛИГЕНТНИ

Новата FABIA е пълна с идеи. Тъй като нуждите на
водача са винаги на първо място, ние намерихме
решения, които да направят всекидневното
пътуване лесно, а шофирането - удоволствие.
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ПОДВИЖНА ПОСТАВКА
ЗА ЧАШИ
За вашите напитки, двойната
поставка за чаши с функция за лесно
отваряне Easy Open може да се
постави в централната конзола - на
една ръка разстояние от водача и
пътника отпред.

ДВОЕН ДЖОБ
Подредете вещите си още по-удобно
с двойните джобове на гърба на
предните седалки. Пъхнете своя
таблет или лаптоп в по-големия джоб
и мобилния телефон в по-малкия.

Практичното приспособление,
което ще бъде оценено от
пътуващите на задните седалки,
вк лючва голямо отделение за вещи
върху централния тунел отзад
заедно с подвижна поставка за
чаши. Когато не се използва, можете
да сгънете поставката за чаши и
да увеличите пространството за
съхранение.

СГЪВАЕМА ОБЛЕГАЛКА
Сгъваемата облегалка на седалката
до водача придава още повече
гъвкавост на автомобила и Ви
позволява да транспортирате
предмети с нестандартни размери.

Simply Clever

Simply Clever

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ
ВЪРХУ ЦЕНТРАЛНИЯ ТУНЕЛ

КОМФОРТ И
ПРОСТРАНСТВО
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ПЪТУВАЙТЕ В КОМФОРТА
НА I-ВА ПЪРВА КЛАСА
Най-добрите технически подобрения са тези, които правят живота Ви по-лесен,
без дори да ги забелязвате. Това е мотото, което следвахме, когато проектирахме
новата FABIA. Всичко от най-малките дизайнерски детайли до практическите
функции, е създадено, за да направи пътуването Ви наистина комфортно.

KESSY
Бързо ще свикнете с
удобството на системата
KESSY (Система за
безк лючово отк лючване,
старт и зак лючване),
която Ви позволява да
зак лючвате/отк лючвате
своя автомобил, както и
да стартирате/спирате
двигателя без к люч.

Комфорт и Пространство

СГЪВАЕМИ
ОГЛЕДАЛА
Автоматичните странични
огледала се прибират,
когато автомобилът
е зак лючен. Това
предпазва огледалата
от повреди, особено
при паркиране в тесни
пространства, а освен
това имате визуално
свидетелство, че
автомобилът е зак лючен.
Страничното огледало от
страната на водача има и
функция за затъмняване,
която предотвратява
заслепяването от
автомобила зад Вас,
шофирайки нощем.
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Комфорт и Пространство

ПРЕДНО СТЪКЛО С
ПОДГРЯВАНЕ
С тази удобна функция, никога
няма отново да Ви се налага
да премахвате лед и сняг от
предното стък ло. Но тя може
да се използва не само през
зимата. Подгряването на челното
стък ло, което се управлява чрез
инфоразвлекателната система,
бързо почиства натрупан скреж
или конденз.

ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ТЕЛЕФОН
PHONE BOX И USB
Отделението за телефон, чиито
размер е подходящ и за устройства с
голям екран, създава усилен сигнал
за Вашия мобилен телефон, като
същевременно зарежда безжично
устройството докато шофирате
(ако вашето безжично устройство
поддържа тази функция).
Два USB-C порта, разположени над
отделението за телефон, позволяват
лесно да свързвате и синхронизирате
своите външни устройства с
инфоразвлекателната система.

ОТДЕЛЕНИЕ JUMBO BOX И
ПОСТАВКИ ЗА ЧАШИ
Можете безопасно да съхранявате
малки електронни устройства в
отделението Jumbo Box в предния
подлакътник. Там ще откриете
и 12 V букса. За Вашите напитки
върху централната конзола са
разположени поставки за чаши с
функция за лесно отваряне
Easy Open.

Комфорт и Пространство

ВОЛАН С ПОДГРЯВАНЕ
Когато водачът се чувства удобно,
тогава пътуването е по-безопасно.
Ето защо оборудването на новата
FABIA вк лючва волан с подгряване.
Функцията за подгряване може да се
управлява от бутон върху волана или
чрез инфоразвлекателната система.
Изберете интензивността, която
предпочитате, и се насладете на
комфортно пътуване.
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Комфорт и Пространство

ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ
И 2 USB ПОРТА ОТЗАД
Вентилационните отвори
разположени на гърба на предния
подлакътник позволяват на
пътуващите отзад лесно да
регулират въздушния поток според
предпочитанията си.
Там можете да откриете и два USB-C
порта, които позволяват зареждане
на мобилен телефон.

LED ЛАМПИ ЗА ЧЕТЕНЕ
Благодарение на LED технологията,
пътниците отзад могат да използват
тези мощни лампи без да безпокоят
шофьора. Освен това, шофьорът
може да регулира лампите отзад
директно от шофьорската седалка
(не е илюстрирано). Интериорните
LED лампи за четене отпред и отзад
са част от пакета за LED амбиентно
осветление.

ПАНОРАМНА ГЛЕДКА
Насладете се на усещането за
свобода и повече пространство
над главата с панорамния покрив,
направен изцяло от специално
тонирано стък ло и осигуряващ
най‑високия стандарт за
безопасност, както и к лиматичен
комфорт.

Комфорт и Пространство

ПОДЛАКЪТНИК ОТЗАД
Когато средната задна седалка е
свободна, подлакътникът с поставки
за чаши може да се спусне.
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ДОМ ЗА ВСИЧКО

СИСТЕМА ОТ МРЕЖИ

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН ДЖОБ

ГЪВКАВО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ВЕЩИ

Използвайте интелигентно наличното
пространство в багажното отделение.
Мултифункционалният джоб,
предназначен за съхранение на дрехи и
дълги, леки предмети, ще Ви бъде
много полезен.

Гъвкавото отделение за вещи, прикрепено към
страните на багажника е идеално за пренасяне на
цветя, малки играчки, покупките от магазина и др.
Можете винаги да регулирате размера на отделението
според нуждата в момента. Когато не се използва, то
може просто да се сгъне и да се прибере.

КАПАЦИТЕТ
Багажното пространство на новата
FABIA с базов обем от 380 литра може
да се увеличи до 1,190 литра със сгънати
задни седалки.

Комфорт и Пространство

Комфорт и Пространство

Винаги е по-добре вещите Ви да са подредени. Независимо дали у дома или в
автомобила. Това става лесно в новата FABIA. Благодарение на щедрото багажно
пространство и многобройните интелигентни детайли, всичко ще стои на мястото си.

Системата, вк лючваща три мрежи,
надеждно предотвратява разпиляването
на вещите Ви. Освен това, ясно ще
виждате къде сте поставили всичко.

БЕЗОПАСНОСТ
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СИСТЕМА
TRAVEL
ASSIST

Системата Travel Assist комбинира Адаптивен Темпомат (вкл. Front Assist) и Адаптивна функция
за поддържане на избраната лента. За максимална безопасност, системата трябва постоянно
да се следи от водача. Ето защо, капацитивен волан отчита докосването от страна на водача
и осигурява интерактивен интерфейс към системата. Ако водачът не управлява активно,
това поведение се разпознава от капацитивния волан. Системата Travel Assist се предлага
ексклузивно в комбинация с Виртуален Кокпит.

АСИСТЕНТ ЗА
ПОДДЪРЖАНЕ НА
ИЗБРАНАТА ЛЕНТА
С АДАПТИВНА
ФУНКЦИЯ
Системата може да
придържа автомобила към
центъра на правилната
лента и да предупреждава
водача при отк лонение.
Тя може и да поеме
контрола над автомобила в
случай на смяна на лентите
при ремонтни дейности.

АДАПТИВЕН ТЕМПОМАТ
Чрез радарно устройство в предната радиаторна решетка, тази асистираща система, която
работи при скорост до 210 km/h, в допълнение към основната функция за поддържане на
скоростта, поддържа безопасна дистанция спрямо автомобилите пред Вас.

В допълнение към
автоматичното
превк лючване на дългите
светлини, Светлинният
асистент вк лючва и сензор
за дъжд, автоматично
затъмняване на огледалото
за задно виждане и
функции Tunnel light,
Coming home и
Leaving home.

Безопасност

Безопасност

СВЕТЛИНЕН
АСИСТЕНТ
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ЕКСПЕРТИ НА БОРДА

Можете да се натъкнете на всякакви ситуации на пътя.
За да се гарантира, че автомобилът е готов да се справи
с всичко, което може да се случи докато пътувате, на
разположение са допълнителни асистиращи системи с
многобройни функции, които могат да помогнат или да
отменят водача.

СИСТЕМА
SIDE ASSIST
Чрез радарни сензори в
задната броня, системата
Side Assist, (която може да
засече други автомобили
или трудно забележими
обекти, като например
колоездачи, на разстояние
до 70 m) следи зоните зад
и встрани от автомобила.
На базата на разстоянието
и скоростта на околните
автомобили, тя преценява
дали трябва да предупреди
водача или не.

СИСТЕМА ЗА СЛЕДЕНЕ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА FRONT ASSIST
Системата Front Assist, използваща радарно устройство в предната радиаторна решетка, е създадена да следи разстоянието от
автомобила отпред и разполага с функция за спешно задействане на спирачките. Системата вк лючва и предсказваща защита за
пешеходците, която предупреждава водача чрез аудио/визуален сигнал, както и с леко задействане на спирачките.

Използвайки сензорите
на системата Side Assist в
задната броня, Асистентът
за маневриране назад Ви
помага да маневрирате
безопасно при излизане
от паркомясто с лоша
видимост. Той може
дори да задейства
спирачките автоматично,
ако регистрира
непосредствена опасност.

Безопасност

Безопасност

АСИСТЕНТ ЗА
МАНЕВРИРАНЕ
НАЗАД
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КОНТРОЛ НА
РАЗСТОЯНИЕТО ПРИ
ПАРКИРАНЕ
Паркирането на автомобила
е по-лесно и безопасно със
сензорите за паркиране,
вградени в предната и
задната броня, които
следят за дистанцията на
автомобила спрямо всякакви
препятствия.

СИСТЕМА ЗА
АВТОМАТИЧНО
АКТИВИРАНЕ НА
СПИРАЧКИТЕ ПРИ
НЕОБХОДИМОСТ
В случай на произшествие,
Системата за автоматично
активиране на спирачките при
необходимост (Multi-Collision
Brake) задейства спирачките,
за да предотврати последващо
неконтролирано движение
на автомобила, като така
намалява вероятността от
последващи сблъсъци.

Безопасност

ПАРКИНГ АСИСТЕНТ
Улеснете паркирането
в тесни пространства с
Паркинг асистента. Той
автоматично избира
подходящо място за
паркиране и паркира сигурно
в редица успоредно или
перпендикулярно паркирали
автомобили.

Системата използва камерата в
огледалото за задно виждане,
за да сканира пътните знаци
в настоящата отсечка от
пътя и да уведоми водача за
пътните знаци. Системата
може да идентифицира знаци,
намиращи се отляво и отдясно,
както и над пътя. Освен това,
тя може да идентифицира и
променящи се пътни означения
(електронни информационни
табла).

Безопасност

РАЗПОЗНАВАНЕ НА
ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ
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БЕЗОПАСНИ
СИТУАЦИИ
В екстремни ситуации, при които водачът не може
активно да повлияе на изхода, се задействат
системите за пасивна безопасност на автомобила
- като въздушните възглавници. Можете да
оборудвате автомобила си с до девет такива.

ПРЕДНИ И ЗАДНИ СТРАНИЧНИ ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ВОДАЧА И ПЪТНИКА ОТПРЕД

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА ГЛАВАТА -ЗАВЕСИ

ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КОЛЕНЕТЕ НА ВОДАЧА

Докато въздушната възглавница на водача е вградена във волана, тази за
пътника до него се намира в арматурното табло. При необходимост, тя може да
бъде деактивирана, когато на предната седалка се монтира детско столче.

При активиране, въздушните възглавници за глава оформят стена,
предпазваща пътуващите отпред и отзад
от наранявания на главата.

Тази въздушна възглавница, разположена под
кормилната колона, предпазва коленете и
подбедрицата на водача.

Безопасност

Безопасност

Тези четири въздушни възглавници предпазват таза и гръдния кош на водача и
другите пътници в случай на страничен удар..

МОЩНОСТ
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ЗАРЕДЕТЕ СЕ
С ЕНЕРГИЯ

Мощност

СПОРТЕН ВОЛАН / ИЗБОР НА РЕЖИМ НА ШОФИРАНЕ
Можете да увеличите удоволствието си от шофирането с мултифункционалния
триспицов спортен волан с перфорирана кожа. Ако автомобилът разполага
с Избор на режим на шофиране, можете да допълните динамичния стил на
шофиране, избирайки Спортен режим от менюто за избор на профила, което
предлага също Нормален, Еко и Индивидуален режим.

Оборудвана с новите по-мощни двигатели, новата FABIA се
превърна от гъвкав градски спътник в надежден партньор,
който може лесно да Ви отведе на по-дълги пътешествия.

ДВИГАТЕЛИ
Предложенията ни вк лючват бензинови двигатели с MPI и TSI технология. MPI версиите
са с мощност 48 kW или 59 kW. TSI двигателите предлагат мощност 70 kW, 81 kW и
110 kW. Двигателят с мощност 110 kW е четирицилиндров и разполага с технология за
управление на цилиндрите (ACT). При ниски натоварвания на двигателя ACT деактивира
впръскването в средните два цилиндъра, за да намали разхода на гориво.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ
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ACTIVE

Персонализиране

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

ACTIVE BLACK ИНТЕРИОР
Черен панел на таблото
Декоративни елементи черен гланц
Текстилна тапицерия

Стандартното оборудване на версия Active включва хромирана рамка на радиаторната решетка, черни
капаци на страничните огледала и дръжки на вратите, тонирани стъкла на прозорците, LED предни
светлини (базова версия) с включени LED дневни светлини, централна конзола с 12 V букса и поставка
за чаши, електрически стъкла на предните прозорци, централно заключване с дистанционно и др.
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Персонализиране

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

AMBITION ЧЕРНО/ЧЕРНО ИНТЕРИОР

AMBITION ЧЕРНО/СИВО ИНТЕРИОР
Текстилен панел на таблото
Декоративни елементи сив металик
Текстилна тапицерия

AMBITION DYNAMIC
НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Пакет Dynamic включва предни спортни седалки, 3-спицов
мултифункционален спортен волан, спортни капачки на педалите с
алуминиев дизайн, регулиране по височина на седалката на шофьора и
пътника отпред и др.

AMBITION
ЧЕРНО/ЧЕРНО
ИНТЕРИОР

AMBITION
DYNAMIC
ИНТЕРИОР

Черен панел на
таблото
Декоративни
елементи Anodized
Cross
Текстилна тапицерия

Панел на таблото от
материя Suedia с шев
Декоративни
елементи сив металик
Тапицерия Suedia/
текстил, черен таван

AMBITION ЧЕРНО/СИВО ИНТЕРИОР

AMBITION DYNAMIC ИНТЕРИОР

Персонализиране

AMBITION

Стандартното оборудване на версия Ambition включва странични огледала с електрическо
регулиране и подгряване, капаци на страничните огледала и дръжки на вратите в цвета на купето,
пакет хром/сребро с декоративни елементи в интериора, чадър в шофьорската врата, отделение за
очила, регулиране по височина на седалката на шофьора и други. Интериорът на версия Ambition се
предлага в три варианта.
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STYLE

НИВО НА ОБОРУДВАНЕ

Стандартното оборудване на версия Style включва хромирани рамки на страничните прозорци (от долната
страна), фарове за мъгла, малък кожен пакет (включващ волан, топка на скоростния лост и лост на ръчната
спирачка), пакет за LED амбиентно осветление, радио SWING, два USB-C порта, KESSY GO (система за
безключово стартиране), асистираща система за светлини Easy Light (автоматично включване на светлините,
функция за Прибиране/Излизане от вкъщи), климатична система, регулиране по височина на седалката на
шофьора и пътника отпред, и други. Интериорът на версия Style се предлага в три варианта.

STYLE
DYNAMIC

STYLE
ЧЕРНО/СИВО
ИНТЕРИОР

STYLE DYNAMIC
ИНТЕРИОР
Панел на таблото от
материя Suedia с шев
Декоративни елементи
в сиво
Тапицерия от Suedia/
текстил, черен таван

Персонализиране

Текстилен панел на
таблото със сив шев
Декоративни
елементи в сиво
Текстилна тапицерия

STYLE ЧЕРНО/СИВО ИНТЕРИОР

STYLE ЧЕРНО/МЕДЕНО
Текстилен панел на таблото с меден шев
Декоративни елементи в меден цвят
Текстилна тапицерия

STYLE ЧЕРНО/МЕДЕНО

Пакет Dynamic включва предни спортни седалки, 3-спицов
мултифункционален спортен волан, спортни капачки на
педалите с алуминиев дизайн и други.

STYLE DYNAMIC ИНТЕРИОР
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ТАПИЦЕРИИ

Ambition Black (текстил)

Ambition/Style Dynamic Black
(Suedia/текстил), предни спортни селалки

Style Black (текстил)

Style Copper (текстил)

Персонализиране

Персонализиране

Active Black (текстил)

ЧЕРНА ПЕРЛА МЕТАЛИК

СПОРТНО СИН МЕТАЛИК

ВЕЛВЕТ ЧЕРВЕН МЕТАЛИК

Персонализиране
БРИЛЯНТЕНО СРЕБРИСТ МЕТАЛИК

ГРАФИТЕНО СИВ МЕТАЛИК

ЕНЕРДЖИ СИН

ЛУНА БЯЛ МЕТАЛИК

ФЕНИКС ОРАНЖЕВ МЕТАЛИК

CANDY БЯЛ

Персонализиране

ЦВЕТОВЕ
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ŠKODA SERVICE

18" LIBRA полирани черни алуминиеви
джанти

17" PROCYON Алуминиеви джанти
черен металик с черни Aеро капаци

16" PROXIMA Алуминиеви джанти в
сребристо с черни Aеро капаци

17" PROCYON Алуминиеви джанти в
сиво с черни Aеро капаци

ОСТАВЕТЕ АВТОМОБИЛА СИ
В ДОБРИ РЪЦЕ.

Ние ви даваме истински причини, за да изберете оторизиран
сервизен партньор на Шкода.

Ние ви предлагаме първокласно качество.
Вашият автомобил изисква модерни технологии.
Затова всички оторизирани партньори на Шкода разполагат
със специални инструменти и качествени диагностични
системи, които в комбинация с предписаните технологични
процедури от производителя, осигуряват отличното
функциониране и изправност на вашия автомобил.

Професионално обучен от завода-производител
персонал.

17" PROCYON Алуминиеви джанти в
сребристо с черни Aеро капаци

16" PROXIMA Алуминиеви джанти в
черно с черни Aеро капаци

16" PROXIMA Алуминиеви джанти в сив
металик с черни Aеро капаци

15" ROTARE Алуминиеви джанти в
черен металик

Постоянно развиващият се стандарт на технологиите при
автомобилите изисква професионално квалифициран
персонал. За да отговори на тези изисквания,
производителят организира редовни обучаващи програми
за персонала на оторизираните сервизни партньори, за да ги
запознае с новостите при изпълнение на тяхната работа.

Нашето мото: да бъдем честни и открити с нашите
клиенти.
За нас е изключително важно да бъдем внимателни, да
подхождаме професионално и приятелски да съветваме
клиентите при приемане на поръчките, както и да полагаме
старание при изпълнение на ремонтите и поддържащите
услуги. Всичко това се следи чрез вътрешен контрол на
качеството.

ШИРОК АСОРТИМЕНТ ПРЕДЛАГАНИ
УСЛУГИ:
Сервизни проверки

Персонализиране

15" ROTARE Алуминиеви джанти в
сребристо

15" Стоманени джанти с тасове CALISTO

14" Стоманени джанти с тасове FLAIR

За да може вашият автомобил да бъде в отлично състояние
дълго време, както и да не загуби гаранцията си, е важно
вашия оторизиран сервизен партньор на Шкода да
извършва редовни сервизни проверки.

Тенекеджийни ремонти
Повредите по купето и боядисаните елементи вследствие
на инциденти ще бъдат отстранени от вашия оторизиран
сервизен партньор на Шкода с умението на експерт,
следвайки указанията, дадени от производителя и
използвайки Оригинални Резервни Части Шкода. Това
е важно не само за вашата безопасност, но също и за
нормалното функциониране на вашия автомобил и
поддържане на неговия перфектен външен вид.

Заместващ автомобил

тел.: 02 813 700/вътр. 224, 226;
мобилен: 0 893 389 450, 0 885 728 207
Оторизираният сервизен партньор на Шкода може да
предостави заместващ автомобил за периода на ремонта
или сервизния преглед.

Вземане/Връщане
Ако нямате възможност да закарате автомобила до сервиза,
оторизираният сервизен партньор на Шкода може да
уговори среща и да вземе автомобила. Автомобилът ще
бъде върнат обратно след извършване на ремонта.

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ АКСЕСОАРИ

Асортиментът от оригинални аксесоари на Шкода предлага
детски седалки, багажници за покрива на автомобила,
алуминиеви джанти, щори за прозорците отзад и др.
За повече информация относно пълния асортимент
аксесоари за конкретен модел, моля поискайте каталог с
аксесоари от вашия оторизиран дилър.

ШКОДА ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Безопасност
Оригиналните резервни части на Шкода са идентични с
тези, използвани при сглобяването на вашия автомобил
Шкода. Използването на първокласни материали и
технологии гарантира безопасно и безпроблемно
шофиране.

Наличност
Шкода Ауто предлага широк асортимент от части и
оборудване, използвани при производството на автомобила
и не просто се фокусира върху високата оборотност на
частите. Шкода осигурява снабдяване с резервни части дори
след излизане от производство на даден модел.

Дълъг период на използване
Използването на първокласни материали и технологии в
производството на Оригинални Резервни Части Шкода
осигурява максимална надеждност и дълъг живот.

С грижа за околната среда
Асортиментът на Оригиналните Резервни Части Шкода
включва обменни части, чието производство има
по‑ниско въздействие върху околната среда по отношение
на отпадъци, отделяне на топлина и замърсяване на вода.

ВСИЧКО ПОД ЕДИН ПОКРИВ
Собствен лизинг

тел.: 02/813 700, в. 215, 120, 110, 111, 2219;
мобилен: 0884 656 658
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да закупите
автомобил Шкода чрез собствен финансов лизинг.
Лизинговата схема е изключително гъвкава, началната
вноска започва от 15%, а максималната продължителност
достига 60 месеца при 20% начална вноска. За всички
модели лизингът до 12 месеца е безлихвен, а при по‑висока
начална вноска, лизинговия период без оскъпяване може да
достигне и 18 месеца.

Обратно изкупуване /buy back/

тел.: 02/813 700, в.233;
мобилен: 0886 473 867; 0888 693 943
Еуратек Ауто ООД предлага възможност да замените
използван автомобил с нов, чрез обратно изкупуване.
Използваният автомобил се предоставя за предварителен
оглед и оценка от оторизиран сервиз. Стойността на
изготвената оценка се приспада от цената на избрания нов
автомобил Шкода и се формира сумата за доплащане.

Употребявани автомобили

тел.: 02/813 700, в.233;
мобилен: 0886 473 867; 0888 693 943;
www.euratek.mobile.bg
Еуратек Ауто ООД предлага употребявани автомобили
с гарантиран произход - върнати от лизинг или обратно
изкупени от клиенти и предварително преминали на
техническа проверка в сервизния партньор.

Застраховки Автокаско и Гражданска отговорност

тел.: 02 813 700/в. 128, 138,
мобилен: 0882 607 911; 0893 389 456
Посредничество за сключване на застраховки Автокаско
и Гражданска Отговорност при следните застрахователи:
Алианц България ЗАД, ДЗИ АД.

Регистрация в КАТ
тел.: 0884 656 658

Rent – a – car

тел.: 02 813 700/в. 224, 226;
мобилен: 0893 389 450, 0885 728 207
Предлагаме автомобили Шкода под наем, в изправно
състояние и без ограничение на пробега.

Хотел за гуми (съхранение на автомобилни гуми)
Програма 4+ за автомобили Шкода над 4 години
Годишни технически прегледи /за София/

тел.: 02 813 700/в. 218, 224, мобилен: 0885 728 207

Безплатна денонощна пътна помощ
За гаранционни проблеми на автомобили в рамките на
гаранционния срок - СБА, тел.: 146

ŠKODA услуги

ДЖАНТИ

67

66

Бензинов двигател с турбо
компресор и директно
впръскване

Бензинов двигател

Цилиндри / Обем (cc)

3/999

3/999

3/999

3/999

4/1,498

Мощност / Обороти (kW/min-1)

48/5,300

59/6,300

70/5,000–5,500

81/5,500

110/5,000–6,000

Максимален въртящ момент (Nm/min-1)

93/3,000 –3,750

93/3,700–3,900

175/1600–3,500

200/2,000–3,000

250/1,500–3,500

Стандарт за екологичност

EU6AP
Безоловен бензин,
минимум 95

EU6AP
Безоловен бензин,
минимум 95

EU6AP
Безоловен бензин,
минимум 95

EU6AP
Безоловен бензин,
минимум 95

EU6AP
Безоловен бензин,
минимум 95

Максимална скорост (km/h)

172

179

193

205

225

Ускорение 0–100 km/h (s)
Разход на гориво WLTP* (l/100 km)
– комбиниран
CO2 емисии WLTP* (g/km)
– комбиниран

15.9

15.5

10.6

10.0 (9.9)

8.0

5.0–5.5

5.0–5.5

5.0–5.6

5.0–5.7 (5.5–6.1)

5.6 –6.1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

112.9 –124.5

113.3–124.2

113.3–127.3

112.8–128.4 (123.9–137.8)

127.2 –137.5

Тип

Предно предаване

Предно предаване

Предно предаване

Предно предаване

Скоростна кутия

Механична 5-степенна

Механична 5-степенна

Механична 5-степенна

Предно предаване
Механична 6-степенна
(Автоматична 7-степенна DSG)

1,116–1,266

1,116–1,269

1,142–1,294

1,165–1,317 (1,187–1,339)

1,220–1,364

404–522

404–528

405–528

405–528 (405–528)

420–525

Общо тегло (kg)**

1,509–1,609

1,509–1,609

1,538–1,660

1,561–1,680 (1,583–1,709)

1,670–1,720

Тегло на ремарке без спирачки (max. kg)

550–560

550–570

570–580

580–590 (590–600)

610–620

Ремарке със спирачки – 12% (max. kg)

800

800

1,000

1,100

1,200

1,525
1,525
1,954

1,525

1,954

1,954

1,509
1,509
1,780

1,509

1,780

1,780

1,954
1,525

809
809

809
809

2,564
2,564
4,108

2,564

4,108

4,108

4,108
2,564

380 l
751l
380
751

976 976

Бензинов двигател

Гориво

Бензинов двигател с турбо
компресор и директно
впръскване

735
735

380 l
751
380 l
751

17.5°17.5°

ДВИГАТЕЛ

Бензинов двигател с турбо
компресор и директно
впръскване

97697
6
1,0 1,0
32 32

1.5 TSI/110 kW/150к.с.

1,0 1,
32032

1.0 TSI/81 kW/110 к.с.

14.1° 14.1°

1.0 TSI/70 kW/95 к.с.

14.1°14.1°

1.0 MPI/59 kW/80к.c

1,4591,459

1.0 MPI/48 kW/65 к.с.

1,459
1,459

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

73

73

ПРЕДАВКИ / ЗАДВИЖВАНЕ

Автоматична 7-степенна DSG

Предни спирачки

Дискови вентилирани спирачки с вътрешно охлаждане

Тип

5-места, 5-врати, 2-обемно

Задни спирачки

Барабанни спирачки; алтернативно Дискови спирачки, в
зависимост от двигателя (1.5 TSI)

Диаметър на завой (m)

10.7

Просвет (mm)

138

Шаси

Обем на багажника (max. l)

Предно окачване

Окачване McPherson с долни триъгълни носачи и
стабилизатор

Без резервна гума, със задни седалки – вдигнати/свалени

380/1,190

Задно окачване

Съставна торсионна греда

Обем на резервоара (l)

40

* Емисиите и разходът на гориво са измерени, съгласно новия световен хармонизиран стандарт за леки автомобили (WLTP). Данните са ориентировъчни и зависят от оборудването на автомобила.
** В зависимост от оборудването.

1,780
1,509

Технически спецификации

Технически спецификации

Купе

1,001
1,001
1,417
1,417

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1,417
1,417
1,4281,428

Собствено тегло - със стандартно оборудване, включително
теглото на водача 75 (kg)**
Полезен товар, включително водача и допълнително оборудване (kg)

1,428
1,428

ТЕГЛА

ИЗОБРАЖЕНИЯТА В ТОЗИ КАТАЛОГ СА С ИЛЮСТРАТИВНА ЦЕЛ
и не са предназначени за използване като част от договор, сделка
или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни
серии и някои снимки, части и оборудване е възможно да се
различават от реално произведените автомобили, или да са различни
за различните държави. За да получите детайлна информация за
технически спецификации и оборудване, моля свържете с
най-близкия ŠKODA център.

ПРИЛОЖЕНИЕ MY ŠKODA APP
Насладете се на пълен контрол върху
автомобила си.
Свалете MY ŠKODA App получавайки достъп до
всички необходими функции, по всяко време.
Независимо дали това са данни за шофирането,
обхват на горивото, планиране на маршрут или
дори къде сте паркирали за последно.

w w w.skoda-auto.bg
facebook.com/skodabulgaria

Изображенията в този каталог са с илюстративна цел и не са предназначени за използване като част от договор, сделка или условия към тях. Изобразените автомобили са от предварителни серии и някои снимки, части и оборудване е
възможно да се различават от реално произведените автомобили, или да са различни за различните държави. За да получите детайлна информация за технически спецификации и оборудване, моля свържете с най-близкия ŠKODA център.

Axis Print & PrePress

София Шкода Център ж.к. Надежда 1, бул. Хан Кубрат 27, тел.: 02/813 700, 0886 901 061, 0896 473 909, 0890 901 055;
София Шкода Център ж.к. Дружба, бул. Проф. Цветан Лазаров 93, тел.: 02/ 813 700, 0886 473 909, 0888 660 147, 0892 901 079;
София Шкода Център - Тотлебен, тел.: 02/953 17 51, 0886 901 071; Пловдив Шкода Център, тел.: 0897 901 026, 0886 901 074;
Бургас Шкода Център, тел.: 0886 901 091, 0887 901 076; Варна Шкода Център, тел.: 0888 901 091, 0886 901 067;
Русе тел.: 0889 548 354; Стара Загора тел.: 0886 901 083; Сливен Шкода Център, тел.: 0893 646 883;
Добрич тел.: 0886 901 082; Благоевград тел.: 0886 700 735; Хасково Шкода Център, тел.: 0887 802 408;
Горна Оряховица Шкода Център тел.: 0887 929 519, 0886 901 177; Плевен тел.: 0886 416 113, 0890 416 113
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