Škoda Fabia Combi Facelift - MY 2022
Ценова листа в ЛЕВА с включен ДДС

ОТСТЪПКА ОТ 2,500 ЛЕВА ЗА МОДЕЛИТЕ BUSINESS И
5% ОТСТЪПКА ЗА МОДЕЛИТЕ AMBITION, ДО 28.10.2021 ГОД.!
ФАБИЯ КОМБИ
Двигатели
бензин, TSI / 70 kW / 95 к.c., 5M
газ - LPG, TSI / 70 kW / 95 к.с., 5M
бензин, TSI / 70 kW / 95 к.c., 7DSG

Ср.разход
l / 100 km

Емисии CO2
g / 1 km

Ambition

5,3

121

28 240

5,3 / 5,8

121 / 116

31 220

5,7

128

30 980

5,7 / 6,2

128 / 123

33 960

Ср.разход
l / 100 km

Емисии CO2
g / 1 km

Цена

Цена с
отстъпка

5,3

121

30 590

27 990

газ - LPG, TSI / 70 kW / 95 к.с., 5M

5,3 / 5,8

121 / 116

33 570

30 970

бензин, TSI / 70 kW / 95 к.c., 7DSG

5,7

128

33 330

30 830

5,7 / 6,2

128 / 123

36 310

33 810

газ - LPG, TSI / 70 kW / 95 к.с., 7DSG

BUSINESS

Специални модели ФАБИЯ КОМБИ
Двигатели
бензин, TSI / 70 kW / 95 к.c., 5M

газ - LPG, TSI / 70 kW / 95 к.с., 7DSG

* от посочените модели не може да се поръчва, те са вече поръчани, планирани за производство или доставени на склад в България!

LPG - Газов инжекцион Prins монтиран от BRC Bulgaria с тороидален резервоар, с чанта за резервната гума и 3 години гаранция и възможност за
монтаж на всеки един TSI двигател. Цената на газовия инжекцион е 2 980 ЛЕВА с включен ДДС.
* Посочените специалните цени с включени отстъпки за BUSINESS важат както за налични автомобили, така и при поръчка! При покупка на моделите
Ambition отстъпката която клиента получава е 7%!
Автомобилите Шкода Фабия са с 5 /пет/ години гаранция или 100,000 км., което от двете събития настъпи по-напред. Възможно е удължаване на пробега по гаранция
до 150,000 км. срещу доплащане от 320 ЛЕВА с включен ДДС. Автомобилите имат 12 /дванадесет/ години гаранция срещу пробив от корозия и 3 /три/ години
гаранция на лаково-бояджийното покритие.
Осигурени гаранционно и следгаранционно обслужване в собствени и оторизирани сервизно-продажбени центрове в градовете: София, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Бургас,
Варна, Плевен, Горна Оряховица, Русе, Хасково, Добрич и Благоевград.
Предлага се лизинг за различни периоди до 60 месеца от 15% начална вноска, като има възможност за лизинг без оскъпяване с 0% лихва до 12 месеца от 15%
начална вноска, до 18 месеца от 35% начална вноска и до 24 месеца от 50% начална вноска!
Доплащане за боя - за Металик и Черна перла - 762 ЛЕВА, за Бял - 507 ЛЕВА, а за Син енерджи - 0 ЛЕВА.

Всички посочени цените са препоръчителни, в ЛЕВА с включен ДДС и са формирани при фиксинг 1 EURО = 1,95583 ЛЕВА.
Ценовата листа е издадена на 29.09.2021 год. и е валидна до 28.10.2021 год.!
На основание чл.7, ал.1 от ПМС 137 при продажба на автомобил допълнително се заплаща продуктова такса в размер на 125 ЛЕВА с включен ДДС.
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AMBITION

BUSINESS

Безопасност, функционалност, комфорт
Климатик с механично регулиране на температурата
Ограничител на скоростта
Тонирани стъкла с UV филтър
Предни електроуправляеми стъкла
Airbag за водача и пътника до него
Деактивация на Airbag-a на пътника до водача
Въздушни възглавници тип завеса
Предни странични въздушни възглавници
ESC, включително ABS, MSR, ASR, EDL, HBA и XDL+
TMP – система за следене на наляганото в гумите
Спортно окачване (само за Хетчбек произведени след 47-ма седмица на
2020 година)
Start-Stop система за всички двигатели
Защита за пещеходци
Автоматично прекъсване на горивото при удар
Автоматично включващи се аварийни светлини при удар
Задна светлина за мъгла
Централно заключване с дистанционно управление
Електроуправляеми странични огледала с подгряване
Предни халогенни фарове с H7 и с LED дневни светлини
Два сгъваеми ключа, управляващи централното заключване
Електромеханичен усилвател на волана
Бордкомпютър с Maxi-DOT дисплей, даващ информация за средният разход
на гориво, моментният разход на гориво, оставащ пробег до следващо
зареждане на автомобила с гориво и др.
ISOFIX накрайници за закрепване на детски седалки
3 спицов полиуретанов, регулируем волан по височина и дължина
Имобилайзер вграден в ключа, таблото и двигателя
Оборотомер с дигитален часовник
Предни и задна чистачки с пръскачки
Задно стъкло с подгряване
Радиоапарат Skoda Swing с вход за USB и слот за SD карта
Радиоподготовка с 4 високоговорителя отпред и антена
Пепелник и запалка
Система за рециркулация на въздуха и поленов филтър
Зумер за забравени светлини и незакопчани предпазни колани
Предни и задни подпори за главата с корекция по височина
Триточкови обезопасителни колани с пиропатрони отпред
Регулиране височината на обезопасителните колани отпред
Екстериор
Предни фарове Clear Optic
Стоманени джанти 6Jx15" с тасове и летни гуми 185/60 R15
Дръжки на вратите и огледалата за обратно виждане в цвета на купето
Фарове за мъгла в предната броня
Хромирана рамка на радиторната решетка
Предна и задна брони с цвета на купето
Рефлектори на задната броня (Cat-s eyes)
Надлъжни рейки на покрива, черни (само за Комби)
Стъргалка за лед, стояща на капачката на резервоара
Интериор
Трета стоп светлина
Осветление на багажното отделение
Кутия за вещи в багажното отделение, от ляво
Четири броя дръжки над вратите за по-комфортно пътуване
Пълноразмерно резервно колело и инструменти за подмяната му
Отделение за бутилка 1,5 л. в предните и 0,5 л. в задните врати
Комплект текстилни стелки
Малък кожен пакет с 3 спицов волан, с хром и декорация Piano Black
Подлакътник между предните седалки с отделение за вещи
Регулируема по височина седалка на водача
Делима и падаща облегалка на задната седалка (съотношение 60:40)
Декоративни елементи Light Brushed
Хромирани елементи в интериора
Лампи за четене отпред и отзад
Отделение за вещи (джобове) на гърба на предните седалки
Сенник за пътника до водача с вградено огледало
Отделение за вещи от страната на водача

Включва оборудването на Амбишън и добавя:
Климатроник с електронно регулиране на температурата и сензор за
влажност, Сензори за паркиране отпред и отзад, Малък кожен пакет с 2спицов мултифункционален кожен волан управляващ радио и телефон,
радиоапарат Škoda SWING Plus с цветен 6,5" тъч-скрийн дисплей,
универсална GSM подготовка с Bluetooth, Easy Light Assistant - автоматично
включване на къси светлини, Coming home и Leaving home, 2 бр. USB изходи
за зареждане на гърба на предния подлакътник и др.

STYLE

Стандартно оборудване

Включва оборудването на Амбишън и добавя:
Безопасност, функционалност, комфорт
Климатроник с електронно регулиране на температурата
Темпомат и ограничител на скоростта
Радиоапарат Skoda Swing с 6,5" цветен тъч-скрийн дисплей, вход за USB,
слот за SD карта и Bluetooth аудио
Easy Light Assistant-автоматично включване на къси светлини
Coming home и Leaving home
Сензори за паркиране отзад
Easy Start - безключово палене и гасене на двигателя
Задни електрически стъкла с блокировка
Секретни болтове на колелата
Екстериор
Лети алуминиеви джанти CYGNUS 6,0Jx15"
Гуми с размер 185/60 R15
Затъмнени задно и задни странични стъкла
Интериор
Малък кожен пакет с 3 спицов мултифункционален волан управляващ
радио и GSM, с хром и декорация Piano Black
Универсална GSM подготовка с Bluetooth
Декоративни елементи Dark Brushed
Предни седалки с регулиране по височина

Оборудването е по предварителни данни и е възможно да има разлики, за което Еуратек Ауто ООД си запазва правото за промени.
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Ценовата листа е издадена на 29.09.2021 год. и е валидна до 28.10.2021 год.!
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Допълнително оборудване
Безопасност

Ambtion

1KT

Задни дискови спирачки

174

6K2

Front Assistant - сканиране на пространството пред автомобила, автоматични спирачки

557

PK9

Главни Bi-LED светлини + LED дневни светлини + фарове за мъгла LED с функция Corner

1 514

PLI

Адаптивен темпомат с Front Assistant - сканиране на пространството пред автомобила, автоматични
спирачки

1 306

7Y8

Blind Spot Detection + Rear Traffic Alert Low

731

8T6

Темпомат и ограничител на скоростта

289

8T9

Ограничител на скоростта

S

EM1

Rest assistant - система за разпознаване на умора във водача

81

PR4

Rain Light Assistant - автоматично включване на къси светлини, сензор за дъжд, ахроматично огледало
за обратно виждане, Coming home, Leaving home и Tunnel Light

488

PR6

Light Assistant - автоматично включване на къси светлини, сензор за дъжд, ахроматично огледало за
обратно виждане, Coming home, Leaving home и Tunnel Light

731

PW2

Фарове за мъгла отпред следящи ъгъла на завой

205

UG1

HHC - Hill hold control (стандартно за DSG)

149

Волан/Интериор/Седалки

Ambtion

3L3

Регулиране на предните седалки по височина

5MC

Декорация LIGHT BRUSHED

0

6E7

Подлакътник отпред и два USB изхода отзад

96

PL1

Малък кожен пакет (3-спицов кожен волан с хром и покритие Piano Black)

S

PL3

Малък кожен пакет (3-спицов мултифункционален кожен волан, управляващ радио и телефон, с хром
и покритие Piano Black)

PSS

Комфортно окачване (не може за моделите Комби)

WSL

Пакет комфорт 2 - Радио апарат Swing Plus, SmartLink, Škoda Surround със 6 високоговорителя,
Bluetooth, Мултифункционален волан управляващ радио и GSM, и камера за заден ход

WSN

Пакет Климат 2 - Климатроник и Easy Light Assistant - автоматично включване на къси светлини, Coming
home, Leaving home

799

WST

Пакет Комфорт 3 -Радио апарат Swing Plus, SmartLink, Škoda Surround със 6 високоговорителя, Bluetooth,
Мултифункционален волан управляващ радио и GSM, камера за заден ход и сензори за паркиране
отзад

1 614

WSK

Пакет Комфорт 1 - Радио апарат Swing Plus, SmartLink, Škoda Surround със 6 високоговорителя,
Bluetooth, Мултифункционален волан управляващ радио и GSM, и сензори за паркиране отзад

1 182

115

255
0
1 172

Джанти/Гуми/Екстериор

Ambtion

H35

Всесезонни гуми 185/60 R15 H

320

PJA

Резервна гума със стоманена джанта, крик и гаечен ключ

PJD

Лети джанти, модел CYGNUS 6J x 15" - 4 бр.

PJ1

Стоманени джанти 6J x 15" - 4 бр. (стандартно за 1,0 TSI / 110 к.с.)

PJQ

Лети джанти, модел EVORA 7J x 16" - 4 бр.

1 931

PX1

Лети джанти, модел SAVIO 7J x 17" - 4 бр., червени

3 306

EA4

Удължение на гаранцията за 5 години, до 100 000 km

S

EA9

Удължение на гаранцията за 5 години, до 150 000 km

320

0
1 092

Други

0

Ambtion
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Допълнително оборудване
Заключване

Ambtion

PDR

Алармена инсталация с дистанционно управление вградено в ключа

454

PD4

Easy Start - безключово палене и гасене на двигателя

407

PD7

KESSY - безключово отключаване и заключване на автомобила, палене и гасене на двигателя

765

PDS

Easy Start - безключово палене и гасене на двигателя и алармена инсталация с дистанционно
управление вградено в ключа

865

PDT

KESSY - безключово отключаване и заключване на автомобила, палене и гасене на двигателя, и
алармена инсталация с дистанционно управление вградено в ключа

Комфорт

1 219

Ambtion

7X2

Предни и задни сензори за паркиране

8SK

Задни LED светлини

299

8X8

Пръскачки на фаровете с индикатор за нивото на течността

255

PGN

Променлива товарна платформа (само за Combi)

264

PH2

Затъчнени задно и задни странични стъкла

289

PSI

Пакет SIMPLY CLEVER

230

1 200

PSI

Пакет SIMPLY CLEVER II

PSN

Black Paket

PWP

Зимен пакет - подгряване на предни седалки и подгряване на дюзите на стъкломиячната система

442
2 441

Радио/Навигация/Телефон

448

Ambtion

9WT

Функция SMART LINK + (Smart Link + Smartgate)

327

9WV

RSE Light 2.0

149

9WX

RSE Light 2.0 + "SMART LINK +"

476

9ZV

Bluetooth и контрол на телефона от радио дисплея

267

PS0

Звуков пакет Škoda Surround със шест високоговорителя (4 отпред, 2 отзад)

137

PNA

Навигационна система AMUNDSEN + Bluetooth + Apple connectivity + Škoda Surround с 6
високоговорителя и карти за навигация за Европа на SD носител

QH1

Гласов контрол

1D7

Подготовка за монтаж на теглич

212

3CB

Мрежа разделяща купето от багажника (само за Combi)

208

PK4

Пакет за лоши пътища

355

PSP

Спортно окачване

1 132
34

Функционалност

Ambtion

0

Цветове

Ambtion

Син енерджи

0

Бял и Корида червен

507

Металик или Черна перла

762

Ексклузивен цвят - Велвет червен металик
S

стандартно оборудване

-

не се предлага

(1)

1 415

за 1,0 TSI / 81 kW и 1,4 TDI/ 77 kW

* Възможно е SmartLink+ и включенете в нея системи да имат ограничено използване на териротията на Република България!
При избор на опции, моля да имате в предвид, че те изискват избор на други такива, които са свързани с тяхната функционалност. За да имате
правилна конфигурация, на желания от Вас автомобил е необходимо да се свържете с търговец или да проверите съвместимостта на опциите
на автомобилния конфигуратор на сайта на Еуратек ООД.
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