
FABIA
STYLE
1.0 TSI 81 kW 6° Manual 

Emisie CO2 116 g/km  / Kombinovaná spotreba 5,1 l/100km

Ceny Cena

Vaša konfigurácia 16 490 €
Vybraná doplnková výbava a služby 526 €

Celková cena 17 016 €
Mesačná splátka * 208,72 €

 

PRÁVNE INFORMÁCIE, VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Ceny vozidiel
Uvedená ponuka je iba indikatívna a nie je návrhom ( ponukou) v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho
zákonníka. Aktuálnu cenu a špecifikáciu vybraného modelu vám na požiadanie oznámi váš autorizovaný predajca
vozidiel ŠKODA.
Bonus sa vzťahuje len na ponuku akčných modelov. Podrobné informácie o možnosti uplatnenia bonusu vám
poskytne ktorýkoľvek autorizovaný predajca ŠKODA.
Technické dáta
Vzhľadom k dosiaľ neukončenému procesu typového schvaľovania niektorých vozidiel či niektorých ich variant nie sú
pre niektoré vozidlá či ich varianty k dispozícii hodnoty spotreby pohonných hmôt a emisií CO₂ podľa osvedčenia o
schválení typu vozidla. Tieto hodnoty preto nemôžu byť v tejto chvíli v konfigurátore uvedené. Účelom konfigurátora
nie je ponúkať zobrazované vozidlá na predaj alebo ich propagovať, ale umožniť užívateľom zostaviť si v prostredí
konfigurátoru vozidlo podľa svojich predstáv a želaní. Pokiaľ máte záujem o bližšie informácie, obráťte sa, prosím, na
autorizovaného predajcu vozidiel ŠKODA.
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Hodnoty technických dát uvádzaných v aplikácii konfigurátora boli zistené podľa pravidiel a za podmienok stanovených
právnymi a technickými predpismi pre určovanie prevádzkových a technických údajov motorových vozidiel.
Možnosti financovania
Príklad financovania má informatívny a názorný charakter a nie je právne záväzný, nejde o verejný prísľub ani ponuku
spotrebiteľského úveru a je určený výlučne pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov. Konkrétna
ponuka financovania závisí od posúdenia schopnosti klienta splácať ním zvolený finančný produkt a klientom
predložených podkladov u autorizovaných partnerov – finančných sprostredkovateľov spoločnosti VOLKSWAGEN
Finančné služby Slovensko s.r.o.
Pre bližšie informácie o možnostiach financovania vami konfigurovaného vozidla navštívte prosím
stránku www.vwfs.sk spoločnosti VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. alebo autorizovaného predajcu
značky ŠKODA vo vašom okolí.
Uvedené údaje, použité fotografie
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, farieb a technických dát modelov tu zobrazených a
opísaných bez predchádzajúceho upozornenia. Použité obrázky sú ilustračné a majú len informatívny charakter.
Internet, softvér
ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené použitím tejto
prezentácie, tu publikovaných informácií ani softvéru tu ponúkaného k inštalácii.
ŠKODA Connect – Digitálne služby
Objednávate a kupujete výhradne hardvér nevyhnutný na používanie služieb ŠKODA Connect vo vybranom vozidle
ŠKODA.
Počiatočné obdobie služieb poskytované bezplatne spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s.:

iV Služby na diaľku – 10 rokov
Vzdialený prístup Citigo iV – 10 rokov
Care Connect: Proaktívne služby – 10 rokov
Care Connect: Vzdialený prístup – 1 rok
Care Connect Enyaq: Vzdialený prístup – 3 roky
Infotainment Online – 1 rok (ak je vo výbave vozidla)
Infotainment Online Enyaq – 3 roky (ak je vo výbave vozidla)
Emergency Call -  10 rokov

Podrobnosti o službách SKODA Connect a ich výhodách nájdete na Stránke dostupnosti
Používanie (“služieb”) ŠKODA Connect vyžaduje osobitnú online zmluvu so ŠKODA AUTO, a.s. Aby bolo možné využiť
maximálnu dĺžku služby, zákazník má po zakúpení vozidla 90 dní na jeho registráciu na stránke ŠKODA Connect, cez
 mobilnú aplikáciu, alebo priamo v Infotainmente vozidla po jeho dodaní.
Dostupnosť služieb sa môže v každej krajine líšiť, je závislá aj od modelu vozidla, modelového roku a vybavenia vozidla.
Uvedené služby môžu byť k dispozícii neskôr po odovzdaní vozidla. Služby môžu byť prevádzkované iba s využitím
dostupných verejných komunikačných technológií. Vezmite prosím na vedomie, že vďaka vývoju týchto technológií,
najmä mobilných sietí, nemôže ŠKODA AUTO zaručiť nepretržitú dostupnosť vo všetkých krajinách počas trvania
služieb. Možné zmeny v technológii môžu spôsobiť ich trvalú nedostupnosť.
Pri používaní služieb je potrebné aj dátové spojenie medzi zariadením zákazníka (smartfón, tablet, počítač atď.) a
dátovým serverom. Toto dátové pripojenie nie je súčasťou služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke ŠKODA
Connect, alebo kontaktujte Vášho partnera ŠKODA.
Služba eCall / Emergency Call je vždy aktívna od dodania vozidla bez potreby registrácie.
Copyright
Obsah týchto stránok je chránený autorským zákonom. Sťahovanie materiálov a ďalšieho obsahu je možné len v
prípade, pokiaľ je to výslovne uvedené. Kopírovanie a šírenie obsahu v akejkoľvek podobe je bez písomného súhlasu
autorov nezákonné.
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Vybraná doplnková výbava a služby PR. Cena

Farba
Čierna Magic metalíza 1Z1Z 526 €

Kolesá
Disky z ľahkej zliatiny PROXIMA AERO 6J x 16" - strieborné MRADV38 0 €

Interiér
Sivý s voliteľným dekorom MP

ŠKODA Connect
Care Connect 1 rok GYOQYOQ 0 €

Pohodlie a multimédia
Poťah prístrojovej dosky Látka Nuba Copper s prešívaním GP8IP8I 0 €

PR NUMBERS PJ34N5/, 2022, MP, 1Z1Z, GP8IP8I, GYOQYOQ

Štandardná výbava
Tieto prvky obsahuje vozidlo v štandardnej výbave.

-

LANE ASSIST – asistent udržiavania jazdy v jazdnom
pruhu

Bezpečnosť, funkčnosť, komfort

Maxi DOT – displej palubného počítača
2 x USB-C vpredu
3. hlavová opierka vzadu
Airbag na strane vodiča a spolujazdca s deaktiváciou
airbagu na str. spolujazdca
Anténa pre príjem FM
Bluetooth
Súprava na opravu pneumatík
DAB – digitálny rádiopríjem
DRIVER ALERT - asistent rozpoznania únavy
Elektronický imobilizér
Elektronický stabilizačný systém (ESC)

Tónované bočné a zadné sklá
Držiak na okuliare
Start-stop systém s rekuperáciou
RKA+ – systém kontroly tlaku v pneumatikách
Kotúčové brzdy vzadu
Asistent rozjazdu do kopca
SmartLink
2 reproduktory vzadu
EASY START – systém bezkľúčového štartovania
Tempomat
Dáždnik vo výplni dverí vodiča
Vnútorné spätné zrkadlo s automatickým
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Vonkajšie spätné zrkadlá, elektricky nastaviteľné,
vyhrievané - lakované vo farbe vozidla (pre MC
lakované načierno)
Kryt batožínového priestoru
Regulácia sklonu svetlometov
Kľúč pre systém zamykania s diaľkovým ovládaním
LED predné svetlomety s funkciou denného svietenia
Osvetlenie batožinového priestoru
Príprava na strešný nosič
Zadné sedadlá nedelené, zadné operadlá delené a
sklopné v pomere 60:40
Zadný spoiler vrátane finletov
Zadný stierač AERO
Care Connect
Kontrola zapnutia bezpečnostného pásu vpredu a
vzadu
Bočné airbagy vpredu, hlavové airbagy

stmavovaním
Lakťová opierka s odkladacou schránkou JUMBO
BOX
CLIMATRONIC – dvojzónová automatická
klimatizácia
Predné hmlové svetlomety
Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla
Výškovo nastaviteľné predné sedadlá
Ručne nastaviteľná bedrová opierka na predných
sedadlách
Parkovacie senzory vzadu
Radio Bolero 8"
Vyhrievané predné sedadlá
Látkové poťahy sedadiel
Bezpečnostné skrutky kolies
LIGHT ASSIST – svetelný senzor

Exteriér

Vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie s
integrovanými ukazovateľmi smeru
Disky z ľahkej zliatiny PROXIMA AERO 6J x 16" -
strieborné

Pneumatiky 195/55 R16 91V so
superoptimalizovaným valivým odporom 2. generácie
Plné kryty kolies

Interiér

Sklopné stropné madlá
Kožená hlavica radiacej páky
Kožená rukoväť ručnej brzdy
Komfortné sedadlá vpredu

*Dekoratívne prvky
2-ramenný multifunkčný kožený vyhrievaný volant
Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

* Táto položka je nahradená položkou v doplnkovej výbave

ŠKODA Connect – Digitálne služby
Objednávate a kupujete výhradne hardvér nevyhnutný na používanie služieb ŠKODA Connect vo vybranom vozidle
ŠKODA.
Počiatočné obdobie služieb poskytované bezplatne spoločnosťou ŠKODA AUTO a.s.:

iV Služby na diaľku – 10 rokov
Vzdialený prístup Citigo iV – 10 rokov
Care Connect: Proaktívne služby – 10 rokov
Care Connect: Vzdialený prístup – 1 rok
Care Connect Enyaq: Vzdialený prístup – 3 roky
Infotainment Online – 1 rok (ak je vo výbave vozidla)
Infotainment Online Enyaq – 3 roky (ak je vo výbave vozidla)
Emergency Call -  10 rokov

Podrobnosti o službách SKODA Connect a ich výhodách nájdete na Stránke dostupnosti
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Používanie (“služieb”) ŠKODA Connect vyžaduje osobitnú online zmluvu so ŠKODA AUTO, a.s. Aby bolo možné využiť
maximálnu dĺžku služby, zákazník má po zakúpení vozidla 90 dní na jeho registráciu na stránke ŠKODA Connect, cez
 mobilnú aplikáciu, alebo priamo v Infotainmente vozidla po jeho dodaní.
Dostupnosť služieb sa môže v každej krajine líšiť, je závislá aj od modelu vozidla, modelového roku a vybavenia vozidla.
Uvedené služby môžu byť k dispozícii neskôr po odovzdaní vozidla. Služby môžu byť prevádzkované iba s využitím
dostupných verejných komunikačných technológií. Vezmite prosím na vedomie, že vďaka vývoju týchto technológií,
najmä mobilných sietí, nemôže ŠKODA AUTO zaručiť nepretržitú dostupnosť vo všetkých krajinách počas trvania
služieb. Možné zmeny v technológii môžu spôsobiť ich trvalú nedostupnosť.
Pri používaní služieb je potrebné aj dátové spojenie medzi zariadením zákazníka (smartfón, tablet, počítač atď.) a
dátovým serverom. Toto dátové pripojenie nie je súčasťou služieb. Ďalšie informácie nájdete na stránke ŠKODA
Connect, alebo kontaktujte Vášho partnera ŠKODA.
Služba eCall / Emergency Call je vždy aktívna od dodania vozidla bez potreby registrácie.
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Energetický štítok

Disky z ľahkej zliatiny PROXIMA AERO 6J x 16" - strieborné

Bridgestone 195/55 R16 91V XL

Bridgestone 13946
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Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/1NHd44zN
xBAhzXi2Of1m9A==

Continental 195/55 R16 91V

Continental 0358162
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Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/y40N691e
MUIvNddOE6ssXg==

GOODYEAR 195/55 R16 91V

GOODYEAR 546884
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Naskenujte QR kód
pomocou svojho smartfónu
a pozrite si všetky
podrobnosti o tomto kolese.

Informačný list produktu

https://relasdata.blob.core.window
s.net/relas/tyres/sheet/vpiukxjeLa6
AGFmfJS9mag==

Z dôvodu splnenia informačnej povinnosti sú tu uvedené informácie o označenie všetkých typov pneumatík, ktoré
môžu byť na vozidle namontované priamo vo výrobe.

Povinnosť označovaní pneumatík sa vzťahuje na pneumatiky kategórií C1, C2 a C3. Nariadenie sa nevzťahuje na
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náhradné pneumatiky pre dočasné použitie typu T.
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