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Modelový rok 2016
Platný od 1. 1. 2016

SIMPLY CLEVER

Cenník
Nová ŠKODA Fabia
Cenník
Nová ŠKODA Fabia
Platný od 1. 1. 2016

ROKY 
ZÁRUKA

 

Motorizácia
Komb. 

spotreba 
[l/100 km]

Komb. 
emisie CO2 

[g/km]
Active Ambition Style

Nová Fabia

1.0 MPI 44 kW (60 k) 5 ° MP 4,7 106 9 040 € 10 240 €

1.0 MPI 55 kW (75 k) 5 ° MP 4,8 108 9 840 € 10 640 € 11 640 €

1.2 TSI 66 kW (90 k) 5 ° MP 4,7 107 10 740 € 11 540 € 12 540 €

1.2 TSI 81 kW (110 k) 6 ° MP 4,8 110 11 240 € 12 040 € 13 040 €

1.2 TSI 81 kW (110 k) 7 ° AP 4,7 109 13 540 € 14 540 €

1.4 TDI 66 kW (90 k) 5 ° MP 3,6 93 13 240 € 14 040 € 15 040 €

1.4 TDI 66 kW (90 k) 7 ° AP 3,8 99 15 540 € 16 540 €

1.4 TDI 77 kW (105 k) 5 ° MP 3,6 95 13 940 € 14 740 € 15 740 €

Nová Fabia Combi

1.0 MPI 55 kW (75 k) 5 ° MP 4,8 109 10 440 € 11 240 € 12 240 €

1.2 TSI 66 kW (90 k) 5 ° MP 4,7 107 11 340 € 12 140 € 13 140 €

1.2 TSI 81 kW (110 k) 6 ° MP 4,8 110 11 840 € 12 640 € 13 640 €

1.2 TSI 81 kW (110 k) 7 ° AP 4,7 109 14 140 € 15 140 €

1.4 TDI 66 kW (90 k) 5 ° MP 3,6 94 13 840 € 14 640 € 15 640 €

1.4 TDI 66 kW (90 k) 7 ° AP 3,8 99 16 140 € 17 140 €

1.4 TDI 77 kW (105 k) 5 ° MP 3,7 97 14 540 € 15 340 € 16 340 €



Základná výbava

Interiér Active čierny

Oceľové disky kolies 5J × 14" s krytmi FLAIR
(175/70 R14; pre 1.0 MPI, 1.2 TSI 66 kW a 1.4 TDI 66 kW)
Oceľové disky kolies 6J × 15" s krytmi DENTRO 
(185/60 R15; pre 1.2 TSI 81 kW a 1.4 TDI 77 kW)
ESC, vrátane ABS, EBV, MSR, ASR, EDS, HBA, DSR, ESBS, TSA, 
RBS, TPM, XDS+, multikolíznej brzdy a funkcie prefill

Airbag vodiča a spolujazdca, spolujazdca s deaktiváciou

Bočné airbagy vpredu a hlavové airbagy

Signalizácia nezapnutého pásu na predných a zadných 
sedadlách

Halogénové svetlomety s denným svietením

Rádio BLUES s USB, Aux-in a SD slotom

4 reproduktory vpredu

Centrálne zamykanie, 2 nesklopné kľúče

Tónované sklá

Štart/Stop systém a rekuperácia brzdnej energie

Strešný nosič čierny (len pre combi)

Zadné kotúčové brzdy (nie pre 1.0 MPI)

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí čierne

Trojramenný volant PUR, nastaviteľný v dvoch osiach 

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča

Zadný stierač s ostrekovačom 

Príprava pre uchytenie dvoch detských sedačiek na zadných 
sedadlách systémom ISOFIX a pásom TopTether

Škrabka na ľad vo veku palivovej nádrže 

Držiak reflexnej vesty pod sedadlom vodiča

Sada na opravu pneumatík (kompresor na 12 V + fľaša 
s náplňou) 
Zadné sedadlo nedelené, operadlo delené a sklopné 60:40 
(hatchback)

Zadné sedadlo a operadlo delené a sklopné 60:40 (combi)

Elektrické prídavné kúrenie pre dieselové motorizácie

Mechanické ovládanie okien vpredu a vzadu

Mechanické ovládanie vonkajších spätných zrkadiel

Držiak na 1,5 l fľašu v predných dverách

Držiak na 0,5 l fľašu v zadných dverách

Funkčný paket (výklopná odkladacia schránka pod prednými 
sedadlami, háčiky na tašky a priehradka v batožinovom 
priestore, dve čítacie lampičky vpredu a vnútorné svetlá 
vzadu, 4 sklopné stropné držadlá s 2 háčikmi, make-up 
zrkadlá na strane vodiča a spolujazdca, slnečná clona 
na strane spolujazdca s varovným štítkom airbagu, zásuvka 
12 V v batožinovom priestore – Combi, osvetlená odkladacia 
schránka spolujazdca + veko s brzdou)

ROKY 
ZÁRUKA Predĺžená záruka 4 roky, 60 000 km 1

ŠKODA – Doživotná záruka Mobility Premium
Poskytuje pomoc servisným vozidlom na mieste poruchy 
(porucha na vozidle, chýbajúce PHM, defekt pneumatiky, 
zabuchnuté/stratené kľúče, vybitá batéria, zámena paliva), 
odtiahnutie vozidla, prípadne služby – náhradnú dopravu, 
požičanie náhradného vozidla, ubytovanie pre posádku, a i. 2

Active

1  Platí tá z podmienok, ktorá nastane skôr, prvé 2 roky bez obmedzenia 
počtom km.

2  Viac informácií ohľadom Záruky mobility nájdete na www.skoda-auto.sk 
alebo u Vášho autorizovaného predajcu ŠKODA.

Interiér Elegance čierny a dekoračné obloženie Dark Brushed 
alebo Interiér Elegance čierno béžový a dekoračné obloženie 
Piano čierna

Disky MATO z ľahkej zliatiny 6J × 15" (185/60 R15)

Rádio BOLERO (6,5" farebný dotykový displej; SD slot, USB 
s Apple konektivitou, ovládanie telefónu na displeji rádia)

Komfortné telefonovanie s Bluetooth

Soundpaket ŠKODA Surround (6 reproduktorov: 4 vpredu 
a 2 vzadu)

EASY START – bezkľúčové štartovanie

Trojramenný multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia 
a telefónu, dekor Piano čierny, + malý kožený paket

Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača

Front Assistant

Rain-Light Assistant – dažďový a svetelný senzor 
(Tunnel Light + Coming/Leaving Home), vnútorné spätné 
zrkadlo s automatickým stmievaním

Elektrické ovládanie okien vzadu

Lakťová opierka vpredu

Výškovo nastaviteľné predné sedadlá

Vyhrievané predné sedadlá

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu

Style (navyše od Ambition)

Interiér Ambition sivý a dekoračné obloženie Light Brushed

Oceľové disky kolies 6J × 15" s krytmi DENTRO (185/60 R15)

Manuálna klimatizácia

Projektorové svetlomety s LED denným svietením

Rádio SWING (5" farebný dotykový displej; SD slot, USB s Apple 
konektivitou)

Elektrické ovládanie okien vpredu

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2 sklopné kľúče)

Predné hmlové svetlomety

Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky vo farbe karosérie

Chrómovaný rámik chladiča

Trojramenný PUR volant s chrómovými dekoračnými prvkami

Palubný počítač 

Paket Chrom (Hlavica radiacej páky, rámik radiacej páky, 
ovládače prívodu vzduchu do interiéru, výduchy prívodu 
vzduchu, kľučky dverí, poistné tlačidlo ručnej brzdy) 

Obmedzovač rýchlosti

Odkladacie kapsy na zadnej strane predných sedadiel

Odkladacia schránka v batožinovom priestore, vľavo

Sieťky na bočnej strane predných sedadiel

Schránka na okuliare

Ambition (navyše oproti Active)
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Active Plus
v hodnote 
1 577 €

Manuálna klimatizácia, 
Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2× sklopný kľúč), 
Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá,
Elektrické ovládanie okien vpredu,
Vonkajšie spätné zrkadlá a kľučky dverí vo farbe karosérie

WSA 199

Ambition Plus 
v hodnote 

1 022 €

Disky MATO z ľahkej zliatiny 6J × 15“ (185/60 R15), 
Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača, 
Trojramenný multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia,
Dekor na volante Piano čierny

WSB 199

Style Plus 
v hodnote 
928 €

Disky ROCK z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16), 
Parkovacie senzory vzadu, Tempomat, 
Climatronic – automatická klimatizácia so senzorom vlhkosti

WSC 199

Kombinačné ceny pre akčné pakety

Alarm s vnútornými senzormi (Safe systém) PDR 229 – –

Disky MATONE z ľahkej zliatiny 6J × 15" (185/60 R15) PJE – 0 –

Disky ROCK z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16) PJ3 – 251 –

Disky BEAM z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16) PJ4 – 251 0

Disky BEAM z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16; čierne) PJM – 354 104

Disky BEAM z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16; biele) PJN – 354 104

Disky BEAM z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16; červené) PJP – 354 104

Disky CLUBBER z ľahkej zliatiny 7J × 17" (215/40 R17) PJ5 – 501 251

Disky PRESTIGE z ľahkej zliatiny 7J × 17" (215/40 R17) PJ6 – 501 251

Trojramenný multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia a telefónu, 
dekor Piano čierny/biely

PL3/PL6 – 17/17 –

Trojramenný športový multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia a telefónu, 
dekor Piano čierny

PL8 – 120 –

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X2 – – 306

Color Concept v striebornej farbe (strecha, kryty spätných zrkadiel, 
16" disky BEAM z ľahkej zliatiny; v kombinácii len s farbou)

PCC – 480 229

Color Concept v striebornej farbe (strecha, kryty spätných zrkadiel, 
17" disky CLUBBER/PRESTIGE z ľahkej zliatiny; v kombinácii len s farbou)

PCC – 730 480

Color Concept v bielej / čiernej farbe (strecha, kryty spätných zrkadiel, 
16" disky BEAM z ľahkej zliatiny; v kombinácii len s farbou)

PCC – 556 307

Bezpečnosť

Asistent rozjazdu do kopca (pre DSG v sérii) UG1 75 75 75

Front Assistant (len v kombinácii s 9S5) 6K2 281 281 �

Obmedzovač rýchlosti 8T9 43 � �

Tempomat + obmedzovač rýchlosti 8T6 188 146 146

Asistent rozpoznania únavy EM1 – 41 41

Projektorové svetlomety s LED denným svietením PK7 215 � � 

Predné hmlové svetlomety PW1 207 � � 

Predné hmlové svetlomety s Corner funkciou PW2 – 104 104

Paket pre zlé cesty (nie v kombinácii so 17“ diskami) PK4 178 178 178

Parkovacie senzory vzadu 7X1 264 264 264

Parkovacie senzory vpredu a vzadu 7X2 – 570 570

Easy Light Assistant – svetelný senzor (Coming/Leaving Home) PR1 34 34 –

Rain-Light Assistant – dažďový a svetelný senzor (Tunnel Light + Coming/
Leaving Home), vnútorné spätné zrkadlo s automatickým stmievaním

PR4 – 246 �

Funkčnosť

SUNSET – sklá s vyšším stupňom tónovania od B stĺpika PH2 146 146 146

Panoramatická sklenená strecha (bez schránky na okuliare; len pre HB) PG5 – 683 683

Panoramatická sklenená strecha (bez schránky na okuliare; len pre Combi) PG6 – 683 683

Panoramatická sklenená strecha so strieborným strešným nosičom 
(bez schránky na okuliare; len pre Combi) 

PG7 – 759 759

Strešný nosič strieborný (len pre Combi) PG1 – 77 77

Fajčiarsky paket (popolník vpredu a zapaľovač) PKD 26 26 26

Doplnková výbava
Akčné pakety Active Ambition Style
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Výsuvné integrované ostrekovače svetlometov PK5 129 129 129

Vyhrievané dýzy ostrekovača čelného skla 9T1 28 28 28

Ťažné zariadenie s odnímateľnou hlavicou 1D2 462 462 462

Športový podvozok PSP – 131 131

Volanty/Interiéry/Sedadlá

Ozdobné kryty pedálov VF2 87 87 87

Interiér modrý – modré sedadlá (látka) a dekoračné obloženie Piano biela 
(v kombinácii len s PL0/4/5/6/7/8)

WI1/WI2 – 51 0

Interiér modrý – modré sedadlá (látka) a dekoračné obloženie Dark Brushed WIX/WIY – 51 0

Dekoračné obloženie Basket Matt PI3 – 17 0

Interiér červený – červené sedadlá (látka) a dekoračné obloženie Light Brushed PI4 – 51 –

Športové sedadlá vpredu PSS – 205 205

Trojramenný PUR volant s chrómovými dekoračnými prvkami, dekor Piano biely PL0 – 0 –

Trojramenný kožený volant, dekor Piano čierny/biely PL1/PL4 222/– 222/222 –

Trojramenný multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia, dekor Piano čierny/biely 
(v kombinácii len s 9S5)

PL2/PL5 333/– 333/333 –

Trojramenný multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia a telefónu, dekor Piano 
čierny/biely (v kombinácii len s 9S5)

PL3/PL6 350/– 350/350 �/0

Trojramenný športový kožený volant, dekor Piano čierny PL7 – 325 –

Trojramenný športový multifunkčný kožený volant pre ovládanie rádia a telefónu, dekor 
Piano čierny (v kombinácii len s 9S5)

PL8 – 453 104

Výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča a spolujazdca 3L3 58 58 � 

Vyhrievanie predných sedadiel 4A3 198 198 � 

Disky/Pneumatiky

Oceľové disky 6J × 15" s krytmi DENTRO 
(185/60 R15; v základe pre Active 1.2 TSI 81 kW a 1.4 TDI 77 kW)

PJ1 �/251 � –

Disky MATO z ľahkej zliatiny 6J × 15" (185/60 R15; pre 1.2 TSI 81 kW, 1.4 TDI 77 kW/ostatné) PJ2 519/769 519 �

Disky MATONE z ľahkej zliatiny 6J x 15“ (185/60 R15; pre 1.2 TSI 81kW, 1.4 TDI 77kW/ostatné) PJE 519/769 519 0

Disky ROCK z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16) PJ3 – 769 251

Disky BEAM z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16) PJ4 – 769 251

Disky BEAM z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16; čierne) PJM – 872 354

Disky BEAM z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16; biele) PJN – 872 354

Disky BEAM z ľahkej zliatiny 7J × 16" (215/45 R16; červené) PJP – 872 354

Disky CLUBBER z ľahkej zliatiny 7J × 17" (215/40 R17) PJ5 – 1019 501

Disky PRESTIGE z ľahkej zliatiny 7J × 17" (215/40 R17) PJ6 – 1019 501

Pneumatiky 185/60 R15 84H s optimalizáciou valivého odporu3 HA7 – 68 68

Rezerva na oceľovom disku (neplnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez TyreFit) PJA – 77 77

Rezerva na oceľovom disku (plnohodnotná) + zdvihák + kľúč na kolesá (bez TyreFit) PJB 77 77 77

Bezpečnostné skrutky kolies (v kombinácii len s diskami z ľahkých zliatin) 1PD 31 31 31

Komfort

Lakťová opierka vpredu 6E1 114 114 � 

SIMPLY CLEVER paket – sieťový program, pružná odkladacia schránka v batožinovom 
priestore, držiak telefónu, odpadkový kôš

PSI 73 73 73

SIMPLY CLEVER paket (fajčiarske vyhotovenie) – sieťový program, pružná odkladacia 
schránka v batožinovom priestore, popolník a zapaľovač, odpadkový kôš

PSJ 80 80 80

Manuálna klimatizácia PHE 1018 � � 

Climatronic – automatická klimatizácia s kombinovaným filtrom a senzorom vlhkosti 
v držiaku vnútorného spätného zrkadla s automatickým stmievaním

PHF – 330 271

Elektricky ovládané a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe vozidla; elektrické 
ovládanie okien vpredu; kľučky dverí vo farbe vozidla

PW4 416 � � 

Elektrické ovládanie okien vzadu PW5 – 171 � 

Funkcia SMARTGATE EI9 100 100 100

Palubný počítač 9S3 51 � � 

Maxi DOT – plnegrafický displej palubného počítača 9S5 224 173 � 

Vkladané tkané koberce vpredu a vzadu 0TD 43 43 � 

Držiak bicyklov (len pre Combi) NG7 190 190 190

Medzipodlaha v batožinovom priestore (len pre Combi) PGN 134 134 134

Doplnková výbava
Funkčnosť Active Ambition Style
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Rádia/Telefóny/Navigácie Active Ambition Style

Rádio SWING (5" farebný dotykový displej; SD slot, USB s Apple konektivitou) RAB 200 � –

Rádio SWING + komfortné telefonovanie s Bluetooth + ovládanie telefónu na displeji rádia RAD 318 119 –

Rádio BOLERO (6,5“ farebný dotykový displej; Komfortné telefonovanie s Bluetooth, 
SD slot, USB s Apple konektivitou, ovládanie telefónu na displeji rádia, Soundpaket  
ŠKODA Surround  (6 reproduktorov: 4 vpredu a 2 vzadu); RAG pre panoramatickú strechu)

RAF/RAG – 315 �

Navigačný systém AMUNDSEN (6,5" farebný dotykový displej; Komfortné telefonovanie 
s Bluetooth, SD slot, USB s Apple konektivitou, ovládanie telefónu na displeji rádia, 
Soundpaket ŠKODA Surround (6 reproduktorov: 4 vpredu a 2 vzadu); mapový podklad 
Európa na SD karte; PNB pre panoramatickú strechu)

PNA/PNB – 803 489

Digitálny rádiopríjem „DAB“ QV3 104 104 104

Soundpaket ŠKODA Surround s 6 reproduktormi (4 vpredu a 2 vzadu; len s rádiom SWING) PS0 68 68 � 

Zabezpečenie vozidla

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním (2× sklopný kľúč) PDB 146 � � 

Centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním a alarm s vnútornými senzormi 
(Safe systém, 2× sklopný kľúč)

PDR 374 229 –

EASY START – bezkľúčové štartovanie PD4 – 205 � 

EASY START – bezkľúčové štartovanie a alarm s vnútornými senzormi (Safe systém) PDS – 433 229

KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie PD7 – 384 180

KESSY – bezkľúčové odomykanie, zamykanie a štartovanie a alarm s vnútornými 
senzormi (Safe systém)

PDT – 612 408

Ostatné

UNI farba modrá Pacific *UNI 0 0 0

UNI farby biela Candy a červená Corrida *CHR 113 113 113

SPE farba biela Laser *SPE 230 230 230

Metalické farby *MET 368 368 368

Fleet farby *XTR 568 568 568

Colour Concept v striebornej farbe (strecha, kryty spätných zrkadiel, 
16" disky BEAM z ľahkej zliatiny; v kombinácii len s farbou)

PCC – 998 480

Color Concept v striebornej farbe (strecha, kryty spätných zrkadiel, 
17“ disky CLUBBER/PRESTIGE z ľahkej zliatiny; v kombinácii len s farbou)

PCC – 1248 730

Colour Concept v bielej/čiernej/červenej farbe (strecha, kryty spätných zrkadiel, 
16" disky BEAM z ľahkej zliatiny; v kombinácii len s farbou)

PCC – 1074 557

Predĺžená záruka 4 roky, 60 000 km EA1 � � � 

Predĺžená záruka 4 roky, 120 000 km EA2 184 184 184

Predĺžená záruka 5 rokov, 150 000 km EA9 365 365 365

Ekologické logo vyjadruje zodpovednosť a snahu ŠKODA AUTO o trvale 
udržateľný vývoj spoločnosti a šetrný prístup k životu a prírode.

Odporúčané ceny modelov obsahujú poplatok do Recyklačného fondu.
Ceny uvedené v cenníku sú odporúčané ceny pre klienta v € vrátane DPH.
Výbava navyše v cenníku znamená bohatšie vybavenie vozidla, nie zdvojenú výbavu.
Konečnú cenu, výbavu a jej možnú kombinovateľnosť konzultujte s autorizovaným 
predajcom značky ŠKODA. 
ŠKODA AUTO Slovensko s. r. o. si vyhradzuje právo zmeny cien a špecifikácií bez 
predchádzajúceho upozornenia.
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Váš autorizovaný partner ŠKODA :
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� štandardná výbava – nie je v ponuke MP – manuálna prevodovka AP – automatická prevodovka DSG
3 V Osvedčení o evidencii vozidla budú zapísané len pneumatiky 185/60 R15

Servisné balíky Basic Complete Professional

Servis 3 roky do 45 000 km 335 – –

Servis 4 roky do 60 000 km 554 853 973

Servis 4 roky do 90 000 km 719 1 267 1 470

Servis 4 roky do 120 000 km 1 009 1 787 2 190

Servis 4 roky do 150 000 km 1 193 2 333 2 892

Servis 5 rokov do 150 000 km 1 236 2 430 3 138

Servis 5 rokov do 180 000 km 1 527 2 960 –

Doplnková výbava
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